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КОЛІСНИК СЕРГІЙ народився у 1957 році в м. Дніпро-
петровську. У 1984 році зі званням Пушкінського стипендіата
закінчив Кіровоградський педінститут. Друкував статті в
обласній та всеукраїнській періодиці. Дипломант Все-
українського конкурсу «Вчитель року – 96». Краєзнавство вважає
наріжним каменем виховання свідомих українців. Працював учи-
телем української мови та літератури, заступником директора з
науково-методичної роботи Кіровоградської державної гімназії
№9. Підготував і видав 4 посібники з української та зарубіжної
літератури, співавтор підручника «Українська література. 10-11
клас», колективного збірника «Дохраму власної культури».

ЯРОВЕНКО ТЕТЯНА народилася сонячного квітневого дня
в м. Кіровограді. Зі срібною медаллю закінчила гуманітарний
клас Кіровоградської державної гімназії №9. Потім студіювала
українську філологію в КДПУ ім. В. К. Винниченка. Наразі
мешкає в Харкові. Має надійну життєву опору в особі чоловіка
Вадима, разом з яким виховує сина Ярослава. Навчається в аспі-
рантурі. До постійних захоплень зараховує спортивні та бальні
танці, класичний вітчизняний і європейський кінематограф.
Зацікавленість літературним краєзнавством пояснює насамперед
знайомством з такими непересічними особистостями, як В. Пан-
ченко, Л. Куценко, Г. Клочек, В. Марко, С. Михида, Л. Кричун, В.
Дмитрук, О. Синенко, В. Босько, С. Тихоненко, Л. Крамаренко,
іншими науковцями і вчителями Кіровограда. Попередні
журнальні публікації почасти увійшлидопершої книги трилогії.
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СТИЛЕТ І СТИЛОС ТРЬОХ СТЕПОВИКІВ

Життя і творчість В. Винниченка, Є. Маланюка та Яра Славутича у дослі-
дженнях кіровоградських літературознавців В. Панченка, Л. Куценка, Г. Клочека,
В. Марка, С. Михиди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.

«З жодною літературою світу двадцяте століття 
не поводилось так лукаво, як з українською. Воно народжу-
вало великих творців, давало їм крила для високого лету
і їх же, крила, стинало, а самих творців розпинало на хрес-
тах мук. І потім десятиліттями паплюжило їхню працю».

Тарас Салига
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Кожне сторіччя світової історії у своєму пе-
ребігу-розвиткові поділяється на певну кількість 
відповідно структурованих етапів, які мають свої 
особливості і завжди пронизуються кульмінацій-
ними або ж злетами, або ж падіннями людського 
духу, локальними катаклізмами і вибухами-ка-
тастрофами планетарних масштабів. Подібно
до людського життя, початок віку, як і з народ-
женням немовляти, супроводжується лементом 
романтично-піднесених сподівань і плануванням 
ближніх-дальніх перспектив, а кінець – навпаки, у 
процесі неминучого катарсису наповнюється дра-
матизмом розчарувань, болісними оцінками мину-
лого, осмисленням і переосмисленням суспільно-
історичних явищ в узагальненій цілісності.

Характерним у цьому плані і в жодному 
разі не винятком було для людства й минуле сторіччя. У драматичній ланцюговій ре-
акції подій – від російської революції 1905, крізь дві світові війни і ядерне протисто-
яння, до зруйнування Берлінської стіни й розвалу світового монстра – Радянського 
Союзу разом із соціалістичним табором держав на межі двох століть – історико-куль-
турний ландшафт території, яка є нині Україною, мав свій, оригінально-відмінний 
від інших, рельєф, що складним, інколи незбагненним чином перетинався зі всією 
історією імперій і наддержав Євразійського та Американського континентів.

У свою чергу, степова Єлисаветградщина геополітичним центром вагомо постає 
в зазначеному відтинку буття українського народу, а на її історичних скрижалях впи-
сані імена краян – і трагічно-славні, і безславно-криваві, проте – назавжди.

Одним з унікальних явищ у вітчизняній історії можемо вважати феномен по-
літичної еміграції, породженої поразкою визвольних змагань короткої доби Україн-
ської Народної Республіки та Другою світовою війною. Захід прийняв з України і 
Східної Європи величезний потік талановитих істориків і політиків, економістів і 
філософів, світил медицини, аграріїв та інженерів, милістю Божою митців у царині 
живопису, музики, скульптури, які у більшості своїй, залишаючись вигнанцями, про-
довжували слугувати своєму народові.

Безперечно, обидві названі еміграційні хвилі – пожовтнева і повоєнна – дали 
світовій культурі визначні мистецькі цінності. Проте, чи не найбільший внесок у 
скарбницю українського Духу зробили представники красного письменства.

Досить побіжно нагадати, що за 20-их років поступово зросло поетичне мисте-
цтво, позначене насамперед іменами Юрія Дарагана, Юрія Липи, Євгена Маланюка, 

ТРИЛОГІЯ-МЕГАТЕКСТ 

У стилі пуантилізму
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а за 30-их стався блискучий злет так званої празької літературної школи (О. Теліга,
О. Ольжич, О. Лятуринська, О. Степанович – у поезії; М. Мирський, У. Самчук, 
Н. Королева – у прозі) – злет, який гідно продовжив традиції українського письмен-
ства.

У повоєнний період – починаючи від фундаторів МУРу – літературно-ху-
дожній процес значно активізувався в результаті поповнення його письменниками-
втікачами від сталінського режиму та новими сформованими митцями з українсько-
го еміграційного середовища.

Численні дослідження, публіцистика, публікації в періодиці, оприлюдне-
ні спогади й діаріуші визначних особистостей висвітлюють чимале коло проблем, 
пов’язаних з причинами та характером еміграції. І в першу чергу – болючі, до смерт-
ного жаху, питання: їхати чи не їхати, шукати «землі обітованої» чи страждати і бо-
ротися за кращу, омріяну долю України тут, на своїй землі? (Ці питання хвилювали у 
свій час і Володимира Винниченка, і Євгена Маланюка, і Яра Славутича...) Останнє 
для багатьох означало смерть – або у вигляді реальної фізичної розправи, або духо-
вної, у кращому разі – на Соловках... Така ж доля чекала рідних, близьких і друзів, 
таврованих вельзевулівською печаткою НКВС. Тому хоч як не було важко розлуча-
тися з Україною, природна жадоба до життя і прагнення творчості, як єдиної можливої 
форми боротьби, змусили покинути вітчизну...

Але – письменник і драматург з європейським ім’ям, визначний політичний ді-
яч та урядовець УНР В. Винниченко не заховав до шухляди перо й каламар; ісход 
за Збруч, трагедія України, яка і в ХХ сторіччі не стала самостійною державою, для 
Є. Маланюка були тією духовною катастрофою-очищенням, що й породила Поета; 
вихований в умовах «совєтського» ладу, Яр Славутич став тим, відомим нам Яром 
Славутичем з його вершинними досягненнями, – на заокеанських широтах...

Упродовж багатьох десятиліть українська література цинічно обкрадалася й 
відверто, неприховано позбавлялась цілого масиву еміграційної літератури, рівно-
значної материковій, а нерідко й вищої від неї у своїй художньо-правдивій розку-
тості. Наразі одним із популярних гуманітарних понять стала концепція цілісного 
розвитку української літератури: літературно-художня, історіософська, культуроло-
гічна діяльність представників діаспори також включається своїми цінними надбан-
нями у всеукраїнський духовний ареал. Втім, до цього популярного сьогодні поняття 
тенденція з’явилася ще вчора...

Отже, мова про трилогію «Стилет і стилос трьох степовиків», назви книг якої 
промовляють самі за себе: «Володимир Винниченко: «Бо я – українець», «Євген Ма-
ланюк: князь чину, честі й висоти», «Яр Славутич: крізь дев’ять кіл – до абсолюту».

На перший погляд, книги упорядкованої трилогії можуть здатися безсюжетним 
добором літературознавчих розвідок кіровоградських науковців, уривків із творів сла-
ветних краян, відступами-спогадами особистого плану тощо. Проте, це не зовсім так.

Автори проекту, за їх коментарем, використали у своїй роботі художній при-
йом живопису – пуантилізм: писання розрізненими чіткими мазками у вигляді кра-
пок або дрібних квадратів, які наносять на полотно чисті фарби з розрахунком на їх-
нє оптичне змішування в оці глядача.

Системність і безпристрасність методів пуантилізму, подрібненість живописної 
поверхні, локальність і яскравість кожного кольору не заважали використовувати 
пуантилістську техніку і в інтенсивних, контрастних, за колоритом пейзажах Поля 
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Синьяка й Анрі Кросса, і в тонко нюансованих, узагальнених, майстерно вибудованих 
полотнах Жоржа Сьора (про нього писав синові Богданові з колимського заслання 
Василь Стус, рекомендуючи використовувати методу французького художника в про-
цесі осмислення й критичного аналізу літературних творів), і в портретних і жанрових 
об’ємно-просторових композиціях Тео ван Рейсселберге та Джованні Сегантині. 

Можливо, дане порівняння занадто сміливе, але воно в певній мірі справедли-
ве як щодо структури кожного розділу (наявність епіграфів, численних відступів-
«інтермедій», біографічних відомостей, епістолярію, спогадів, уривків з художніх 
творів і щоденників тощо), складових частин окремо взятої книги, так і наскрізних 
(магістральних) мотивів «Стилета й стилоса» загалом.

Для прикладу: «пуантилістський мазок» – «Прелюд від Теодосія Осьмачки» 
відкриває першу книгу «Володимир Винниченко: «Бо я – українець», потім ім’я 
письменника з’являється у другій «Євген Маланюк: князь духу, чину й висоти» – в 
розробці Леонідом Куценком уроку-рекомендації за віршем Є. Маланюка, і нарешті, 
в третій книзі «Яр Славутич: крізь дев’ять кіл – до абсолюту» творчість Осьмачки 
знаходить відображення у літературознавчій розвідці професора-емерита, присвяче-
ній темі Голодомору 1932–1933 рр., та в уривку з роману «План до двору». 

Зібраний упорядниками матеріал не вичерпується іменами Винниченка, Мала-
нюка й Славутича. У книгах фігурують Тодось Осьмачка і Юліан Тувім, Улас Самчук 
і Максим Горький, Василь Барка і Євген Чикаленко, Василь Чапленко і Михайло 
Коцюбинський, Сергій Плачинда і Наталя Лівицька-Холодна, Іван Багряний і Бог-
дан Маланюк, Юрій Липа і Юрій Смолич, Тичина, Рильський, Бодлер, Борхес, Рене 
Шар… та багато інших.

Це ж ми можемо сказати і про дослідни-
ків творчості класиків української літератури: 
окрім фундаментального доробку В. Панченка, 
Л. Куценка, Г. Клочека, В. Марка, С. Михиди, О. 
Гольник, С. Присяжнюк у трилогії представлені 
напрацювання літературознавців і лінгвістів Кі-
ровоградщини – як старшого, так і молодшого 
поколінь у власній рецептивній неповторності.

Справедливим порівняння можна вважати 
ще й тому, що кожен читач може стати співавто-
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ром-пуантилістом, додаючи до загального полотна власні цяточки-фарби, поповню-
ючи й збагачуючи його.

Окремого слова заслуговує підхід упорядників до створення образу (а точніше, 
«образу особистості») як досліджуваних митців, так і самих дослідників. Простежу-
ючи життєвий шлях письменника та еволюцію його творчості, було б несправедливо 
обмежитись лише сухим переліком подій особистого життя й датами появи друком 
окремих творів. Для кращого сприйняття й осягнення творчого доробку, необхідно по-
рівняти ці дати з тими подіями, які супроводжували їх у суспільному житті та вплива-
ли на формування естетичних смаків і громадянської свідомості митця.

Сьогодні психологи, філософи та літературознавці сходяться на думці, що про-
никнення в таїну художності неможливе без відповідного проникнення в загадковий 
світ особистості художника. На жаль, крім констатації цих тез у наукових розвідках 
не знайдеш методології підходу до такого непростого явища. І це зрозуміло, адже, за 
небагатьма винятками, психологам недостає історико- й теоретико-літературних, а 
літературознавцям навпаки – професійних психологічних знань. Та й питання, які 
неминуче постають при постановці такої проблеми в літературознавчій науці, також 
очевидні: які й де ті точки дотику, що єднають психологічний і літературознавчий 
дискурси: традиційно уживаний «образ автора» у тексті, засоби психологізму, котрі 
дозволять той образ виявити, з одного боку, і психічні прояви у житті письменника, 
риси характеру, темперамент, що трансформуються в художні образи, з іншого?

Гадаємо, їх значно більше, і кожна з цих точок дотику в комплексі дозволить 
ефективно вийти на результат. Звичайно, за умови певної корекції понять. Зокрема, 
це стосується «образу автора». Цією категорією дослідники раз у раз користуються, 
коли хочуть виразити авторську позицію, наголосити на світоглядних та ідейно-есте-
тичних поглядах митця. Така необхідність, звичайно, існує, а в заангажованій («зна-
ки» тут не мають значення – тоталітарною вона є чи псевдопатріотичною) науці є 
домінантною, і назване поняття дуже зручне при визначенні принципів служіння 
письменника тій чи іншій ідеї, якою б вона не була: загальнолюдською чи соціаль-
ною. Для розкриття ж особливостей поетики окремого твору чи творчості митця в 
цілому окреслення «образу автора» дає недостатньо матеріалу. Крім цього він раз у 
раз асоціюється з ліричним героєм, оповідачем, одним із персонажів, життєве кредо 
якого немовбито близьке до авторського, тощо. А як тоді бути із творами, де митець 
експериментує з ідеями, як, скажімо, В. Винниченко? 

У більшості досліджень на зазначену тему перевага віддається художньо вті-
леному «авторові», що, безумовно, має науковий сенс, особливо, коли йдеться про 
«чисту» науку (науку для науки). Але ж такий підхід віддаляє, а не наближає нас 
до «Я» автора, яке, у свою чергу, може вплинути на розуміння особливостей ху-
дожності, а також виконати функцію, про яку, на жаль, мало згадуємо, – повернути 
літературі, а надто українській, яка має імідж соціально й національно (це нітрохи 
не перебільшення, і, звичайно, не гандж, скоріше, тенденція, яка вносить елемент 
дисгармонії з огляду на естетику) заангажованої, дещо втрачений авторитет за ра-
хунок олюднення, антропоцентричності досліджень. Побачити вповні не просто 
літературний портрет того чи іншого письменника, а повноформатну картину його 
зовнішнього і внутрішнього світу є, на нашу думку, одним із пріоритетних завдань 
сучасного літературознавства. Ось тут категорія «особистість митця» і виконає 
свою місію. 
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Тому можемо безпомильно говорити про створення мегатексту не лише митців 
і дослідників окремо взятої книги, а й трилогії загалом.

Оскільки практично кожна сторінка є своєрідним дайджестом широко відомих 
публікацій (без будь-якої шкоди, завданої оригіналу!) у формі передруку або конспек-
тивного викладу, скомпонованих упорядниками в одне ціле, посилання на першодже-
рела у більшості випадків відсутні, що, по-перше, не означає відсутність бібліографії 
як такої взагалі (див. у кінці кожної книги), а по-друге, є стимулом-спонуканням до 
самостійного пошуку, що зовсім  не обтяжливо за умов вільного користування інтер-
нет-мережею та різноманітними видами електронних носіїв.

Змінюються епохи, соціальні устрої, змінюється сама людина, але, на жаль, ще й 
досі в окремих аспектах не втратила на вітчизняних теренах актуальності гірка кон-
статація В. Ястребовим прикрого історичного факту: «Відомо, що Новоросія не може 
похвалитися ні оригінальністю народного побуту, ні давністю і кревністю історичних 
спогадів, і покійний В. І. Григорович не без підстав називав населення її невігласи. 
І дійсно, тут часто важко сказати, якою мовою говорить народ, звідки взялись обива-
телі того чи іншого кутка і до якої національної групи належать. Тим часом саме ця 
обставина, тобто відсутність етнографічної цілісності і безприкладна строкатість на-
селення, служить благодатним ґрунтом для поширення трактирно-солдатської куль-
тури, яка тут глибше пускає коріння і дає пишніші квіти, ніж де-будь на півдні Росії, 
заглушаючи останні жалюгідні залишки народної старовини.

Тому новоросійському історику й етнографу доводиться дорожити і крупинками 
народності та старовини і поспішати із збиранням їх, сподіваючись, що й стрічка вдови-
ці, врятована від загибелі, зарахується наукою». Цитовані рядки стосуються не лише іс-
ториків та етнографів, і вагомість їхня не тільки у фіксації стрімкого русифікаторського 
процесу на півдні Російської імперії в позаминулому столітті; актуальність Ястребова в 
тому, що зросійщення степового краю не припинилось із здобуттям Україною незалеж-
ності, а навпаки, за нових політичних обставин починає нарощувати оберти. У зв’язку з 
цим слід наголосити, що у своїй роботі упорядниками керувало насамперед прагнення 
допомогти підростаючому поколінню Кіровоградщини позбавитися комплексу провін-
ційної неповноцінності, об’єктивно осмислити історичне минуле та оцінити гідний вне-
сок степівчан не лише в національну, але й у світову культурну й наукову скарбницю. 
Згадаймо ще раз названі імена: кожне з них – це вже окремий підручник, дослідження, 
книга, неймовірний кінематографічний сюжет, а всі разом – наша спільна історія.

Сподіваємось, що «Стилет і стилос трьох степовиків» стане у пригоді учням 
і студентам-гуманітаріям, вчителям-словесникам, історикам, краєзнавцям, просто 
читачам, небайдужим до минувшини й сьогодення степової Еллади. Заздалегідь за-
вдячуємо усім, хто, маючи за орієнтир лише так звану верхівку айсберга, яка доступ-
на на сьогодні широкому загалу, вирушає з нами в нелегку, проте цікаву подорож до 
материків «Винниченко-Маланюк-Славутич».

С. Михида, кандидат філологічних наук,
професор кафедри української літератури 
КДПУ ім. В. Винниченка
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Філологічний постмодерн

Перша книга трилогії С. Колісника і Т. Яровенко пропонує читачам цікаву ін-
телектуальну подорож у світ життєпису та творчості Володимира Винниченка на тлі 
української літератури, культури, політичних та ідеологічних явищ кінця ХІХ – пер-
шої половини ХХ ст., які вписані в європейський мистецький контекст.

Робота складається зі вступу та дев’яти розділів, кожен з яких присвячений 
окремому фрагменту життя письменника або певному аспекту творчості і є самодос-
татнім стосовно книги в цілому. Це не що інше, як сюжетна канва, стрижень.

Зміст проекту, а упорядники так і визначають жанр видання, виходить далеко 
за межі біографії В. Винниченка. І досягається це завдяки особливому розташуван-
ню різноманітних текстів: літературознавство і мовознавство, листування й художні 
твори, публіцистика, щоденники, спогади та історичні документи тощо. Усі вони сво-
го часу публікувались і в тій чи тій мірі відомі й доступні читачеві, але, зібрані під од-
нією обкладинкою (своєрідний дайджест), вони творять нову якість.

По-перше, з’являється інтелектуальна інтрига. Автори добре продумали й 
урізноманітнили характер поєднання текстів, що застерегло від одноманітності. 
При переході від одного фрагмента до іншого важко передбачити, яку асоціацію 
запропонують упорядники.

По-друге, стильова домінанта кожного з науковців, представлених у проек-
ті, особливо яскраво увиразнюється на тлі інших. І це створює поліфонію гумані-
таристики, яка спонукає до діалогу, співтворчості. Впродовж усього викладу на іс-
торичному тлі даються певні літературознавчі та лінгвістичні ключі до усвідомлен-
ня взаємозв’язків у розвитку українського і світового історико-культурного процесу, 
причин зміни пріоритетів художнього осмислення і відтворення дійсності В. Вин-
ниченком. В цілому книга сприяє комплексному використанню інтегрованих мож-
ливостей різних наук та методологій, коли центром дослідження є біографія митця, 
конкретні суспільно-культурні обставини та художній текст з його унікальними осо-
бливостями смислового навантаження та літературної специфіки.

По-третє, біографічні довідки про дослідників творчості створюють краєзнав-
че енциклопедичне тло.

Автори проекту окреслили композиційний принцип, яким керувалися в упо-
рядкуванні книги, – пуантилізм, і принаймні одне із завдань використання тако-
го методу – «системність і безпристрасність» подачі матеріалу – досягнуте. Автори 
безпосередньо не формулюють свої висновки і, відповідно, їх не нав’язують, завдяки 
чому створюється особлива, добре відчутна аура довіри до читача.

Адресат цієї книги – надзвичайно широкий: студент, учитель, краєзнавець і науковець 
і загалом той, хто небайдужий до духовної культури рідного краю і прагне бачити вітчизня-
ні естетичні та інтелектуальні здобутки на широкому тлі європейської та світової культури.

О. Таран, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури 
КДПУ ім. В. Винниченка
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КНИГА ПЕРША 
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»
Дайджест-конспект життя і творчості за 

матеріалами досліджень Володимира Панченка

«Довго довелося б гортати сторінки світової літератури, щоб відшукати поді-
бну парадоксальну ситуацію. Письменника, творчість якого ознаменувала новий на-
прям розвитку української літератури, слава якого гриміла на рідній землі майже три 
десятиліття, було грубо, безжально викинуто з пантеону національної культури, йо-
го книги вилучено з бібліотек, а на ім’я було накладено ідеологічне табу».

М. Жулинський

«І ВІДКІЛЯ ТИ ТАКИЙ УЗЯВСЯ?»

Персонажі

Володимир Винниченко, Володимир Панченко, Тодось Осьмачка, Василь Мар-
ко, Микола Смоленчук, Григорій Клочек, Арсен Тарковський, Сергій Михида, Єв-
ген Чикаленко, Оксана Гольник, Михайло Коцюбинський, Леонід Куценко, Віталій 
Дмитрук, Максим Горький, Ольга Крижанівська, Яр Славутич, Людмила Кричун, 
Володимир Босько, Ганна Волчанська, Геннадій Рибченков, Марина Ковалик, Світ-
лана Присяжнюк, Ніна Задорожна та інші.

Необмежена у часі дія відбувається на європейських просторах – від степо-
вого Єлисаветграда до французького Мужена

Залишки винниченківських хат по вулиці Солдатській (сучасний вигляд)
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Від Єлисаветграда до Мужена
(Біографія В. Винниченка, укладена В. Панченком)

16 липня (ст. стилю) 1880 року. У м. Єлисаветграді народився Володимир Ки-
рилович Винниченко (Далі – В.В.)
16 серпня 1890 р. – Початок навчання у Єлисаветградській класичній чолові-
чій гімназії.
Липень 1899 р. – В. В. виключають із гімназії.
1900 р. – Екстерном складає іспити в Златопільській гімназії і одержує диплом.
1900 р. – Вступає на юридичний факультет Київського університету.
Лютий 1900 р. – У Харкові засновується Революційна Українська партія – РУП.
4 лютого 1902 р. – Арешт В. В. за активну участь у революційному національно-
демократичному русі. Після кількох місяців слідства його випускають з тюрми. 
Але з університету виключають і забороняють жити в Києві.
Осінь 1902 р. – В. В. забирають на військову службу до 5-го саперного баталь-
йону (Київ).
1902 р. – Літературний дебют В. В., журнал «Киевская старина» друкує його 
оповідання «Сила і краса».
1 лютого 1903 р. – Самовільна відлучка з батальйону; з 16 лютого того ж року 
вважається «в бігах».
1903 р. – за кордоном (Галичина) веде партійну роботу як член РУП: пише бро-
шури, листівки, відгуки; перевозить їх на Наддніпрянщину.
Кінець 1903 р. – Під час переправки підпільної літератури за кордоном В. В. 
знову арештовують. В ув’язненні він проводить майже два роки.
1905 р. – Революційні події звільняють В. В. із в’язниці, після чого він знову у 
вирі боротьби.
1905 р. – ІІ з’їзд РУП. З ініціативи М. Порша, Д. Антоновича, В. Винниченка 
РУП приймає нову соціалістичну програму, здобуває й іншу назву – УСДРП.
1905 р. – Мандри В. В. по Україні. Пише низку оповідань («Голота», «На при-
стані», «Темна сила», «Уміркований і щирий», «Малорос – європеєць», «Сту-
дент» та ін.).
1905 р. складає іспити в Київському університеті св. Володимира.
Вересень 1906 р. – Третій арешт В. В. Ув’язнення в Лук’янівській тюрмі.
Жовтень 1907 р. – В. В. випускають, до суду на поруки під заставу в 500 зол. 
карбованців.
12 жовтня 1907 р. – День, коли мав відбутися суд. Перехід В. В. через австрій-
ський кордон.
1907-1914 рр. – Друга еміграція. В. В. живе у Львові, Відні, Женеві, Парижі, 
Флоренції, Берліні. Майже щороку нелегально приїздить на Україну (1908, 
1909, 1912), у Росію (1910).
1907-1914 рр. – Під час другої еміграції В. В. пише ряд творів на соціально-етичні 
та психологічні теми: «Щаблі життя», «Дисгармонія», «Чесність з собою», «За-
повіт батьків», «Рівновага», «По-свій», «Божки», «Великий Молох», «Мементо», 
«Чужі люди», «Базар», «Брехня», «Чорна Пантера і Білий Ведмідь».
28 березня 1911 р. – Одружується з Розалією Яківною Ліфшиць, студенткою 
факультету медицини Сорбоннського університету (Париж).
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1914-1916 рр. – У видавництві «Знання» вийшло зібрання творів В. В. у росій-
ському перекладі (8 томів).
Травень 1914 р. – В. В. з дружиною нелегально переходять кордон, повертають-
ся на Україну. Бере активну участь у підпільній діяльності УСДРП.
1 серпня 1914 р. – Початок першої світової війни. Погром українського по-
літичного і культурного життя. Втеча В. В. до Варшави, потім – переїзд у 
Підмосков’я.
1914-1917 рр. – В. В. на нелегальному становищі. Пише повість «Босяк», рома-
ни «Хочу!», «Записки Кирпатого Мефістофеля», видає тижневик для робітни-
ків і селян («Слово»). Відновлює видавниче товариство «Дзвін», співпрацює з 
журналом «Украинская жизнь» (Москва).
Літо 1915 р. – Під Харковом (с.Карачівка) відбувається конференція УСДРП. 
В. В. – серед лідерів УСДРП.
Жовтень 1915 р. – У Катеринославі арештовують провідних діячів УСДРП, які 
25 жовтня провели конференцію партії. 
Початок 1916 р. – В. В. нелегально перебуває у маєтку Євгена Чикаленка (с. Пе-
решори Ананьївського повіту).
30 травня 1916 р. – лютий 1917 р. – Повернення у підмосковну схованку.
Лютий 1917 р. – Революція у Петрограді. В. В. повертається на Україну і разом 
з М. Грушевським очолює національно-демократичний рух.
Березень 1917 р. – Утворення Центральної Ради. 
22 січня 1918 р. – Проголошення Центральною Радою ІV універсалу про полі-
тичну самостійність України.
29 квітня 1918 р. – Гетьманський переворот. До влади приходить Павло Скоро-
падський. В. В. напівнелегально живе на дачі академіка М. Біляшівського під 
Каневом (Княжа гора). Пише драму «Між двох сил».
3 липня 1918 р. – Гетьманська варта арештовує В. В.
13 листопада 1918 р. – Створення директорії на чолі з В. Винниченком.
15 листопада 1918 р. – Повстання проти гетьмана й німецької окупації.
28 листопада 1918 р. – Наступ на Київ повстанчих військ Директорії.
14 грудня 1918 р. – Війська Директорії зайняли Київ.
22 січня 1919 р. – У Києві збирається Конгрес трудового народу України, який 
проголошує об’єднання віками розірваних частин українського народу – Гали-
чини, Закарпаття, Буковини й Наддніпрянщини – в єдину нероздільну Україн-
ську Народну Республіку.
11 лютого 1919 р. – В. В. виходить з Директорії, зрікається уряду і на початку 
березня виїжджає з дипломатичним паспортом УНР за кордон. Тим самим він 
дає змогу тим, хто не згоден був з його тактикою та стратегією, взяти кермо дер-
жави в свої руки.
Весна 1919 р. – В. В. перебуває у містечку Земмерінг під Віднем.
Кінець 1919 р. – Втрата українською армією майже всієї української території. 
У В.В. з’являється ідея «одягти більшовизм в українську ідею». 
21 березня 1919 р. – В Угорщині встановлюється Радянська влада.
30 березня 1919 р. – В. В. прибуває в Будапешт на переговори з Бела Куном.
9-12 вересня 1919 р. – Закордонна конференція УСДРП у Відні. На цій конфе-
ренції створюється Закордонна група Української комуністичної партії.
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Лютий 1920 р. – В. В. завершує роботу над спогадами «відродження нації». Того 
року вони виходять друком у Відні.
3 24 лютого 1920 р. – закордонна група УКП почала видавати газету «Нова доба».
25 лютого 1920 р. – Відбулася конференція Закордонної групи УКП і Закор-
донної делегації УПСР (Української партії соціалістів-революціонерів).
Обговорюється ідея єдиного блоку і можливості поїздки В. В. на Україну. 
Кінець 1919 р. – початок 1920 р. – «Радянофільський період» в політичній біо-
графії В. В.
Травень 1920 – вересень 1920 р. – Поїздка до Москви, переговори з радянським 
урядом. Ключовий пункт програми В. В. – статус України як незалежної соборної 
держави. Більшовики не приймають умов В. В. за кордоном він оголошує війну 
РКП і КП(б)У, викриває централізаторську, імперську політику нового режиму.
Травень 1920 р. – В. В. з дружиною переселяються в Пеллендорф під Берліном. 
У памфлеті «Революція у небезпеці» дає вбивчу характеристику більшовизму. 
Після цього В. В. «обтрушується» від політики і заглиблюється в літературу, ви-
вчає німецьку і французьку мови.
Початок 20-х років – період великого творчого піднесення. Пише романи «Со-
нячна машина» (1921-1924), «Поклади золота» (1926), новели з циклу «Намис-
то» (1921-1928), драми «Пісня Ізраїля», «Великий секрет», «Ательє щастя», 
«Над», «Пророк».
3 1922 р. – Дружба з художником Миколою Глущенком. Заняття малярством.
20-і роки – У Харкові виходить 25-томне видання творів В. В.
1922 р. – В. В. разом з М. Шаповалом редагує літературно-громадський місяч-
ник «Нова Україна», друкує в ньому статті на громадські та культурні теми. За-
кладає комерційне кіно-товариство «Українфільм» (воно не розгорнуло своєї 
праці).
Лютий 1925 р. – Переїзд з Німеччини до Франції. До 1934 р. В. В. разом з дру-
жиною мешкають у Парижі.
Жовтень 1934 р. – переїзд на постійне помешкання в с. Мужен (біля м. Канни). 
Винниченки купують садибу, засновують свій хутір «Закуток».
З 1932 р. – Робота над утопічною теорією побудови нового, ідеального, гармо-
нійного суспільного ладу. Праця «Конкордизм». Гасло «повернення до матінки-
природи» стає принципом життя і побуту В. В. Пише романи «Нова заповідь» 
(1931-1932), «Вічний імператив» (1936), «Лепрозорії» (1938).
З 1937 р. – В. В. розгортає велику дипломатичну акцію: складає меморандум, 
у якому проголошує ідею «Європейського протекторату України». Він перед-
бачає воєнний конфлікт між Гітлером і Сталіним, і звертається до президентів 
усіх великих держав світу з пропозицією домогтися проголошення України не-
залежною державою під протекторатом Ліги націй.
1939-1945 рр. – Друга світова війна. «Мертві роки» в житті Винниченка-
письменника. Злидні. Невдалі спроби податися до Америки. Арешт у червні 
1941 р. німецькою жандармерією, недовге перебування в концтаборі.
1949 р. – У перекладі французькою виходить роман В. В. «Нова заповідь».
1950 р. – Завершено роботу над романом «Слово за тобою, Сталіне!».
6 березня 1951 р. – смерть В. В.
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Володимир Винниченко – постать європейського рівня, без якої не скласти 
об’єктивного уявлення про весь літературно-мистецький процес на Україні в XX ст., 
зіткана, проте, із суцільних протиріч. Власне, саме питання «хто такий Винничен-
ко?» видавець українських часописів і соратник останнього по політичній боротьбі 
Ю. Тищенко 1917 року виніс навіть у заголовок брошури про письменника. Діапазон 
відповідей на нього – широкий, втім варто виділити принаймні такі узагальнення:

позитив – «Літературний геній України, який стає на рівні першої-ліпшої літе-
ратури європейської»;

негатив – «Великий Партач життя, політики, і передусім душ нашої молоді...»;
ворожість – «Український буржуазний націоналіст, старий вовк української 

контрреволюції...»;
співчуття – «Художник, розіп’ятий на хресті політики».
Але за п’ятнадцять років до сакраментального запитання Ю. Тищенка появу 

перших творів Володимира Винниченка (друкуватися він почав у 1902 р.) вітали та-
кі визнані майстри класичної української літератури, науковці і громадські діячі, як 
Є. Чикаленко – літературний «хрещений батько» письменника; С. Єфремов – автор 
схвальних і водночас досить жорстких критичних розвідок раннього доробку В. Вин-
ниченка; І. Франко – широко відомим хрестоматійним визначенням Винниченково-
го феномену: «Серед млявої тонко-артистичної та малосилої або ординарно шабло-
нової та безталанної генерації сучасних українських письменників раптом виринуло 
щось таке дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту, щось таке, що не лізе в ки-
шеню за словом, а сипле його потоками, що не сіє крізь сито, а валить валом, як са-
ме життя, всуміш, українське, московське, калічене і чисте, як срібло, що не знає меж 
своїй обсервації і границь своїй пластичній творчості. І відкіля ти взявся у нас такий? 
– хочеться по кожнім оповіданню запитати д. Винниченка»; Леся Українка – в оцінці 
збірки «Краса і сила»: «Тільки талант міг створити ці живі фігури, ці природні діало-
ги й, зокрема, цю широку, яскраву картину ярмарку...»; а пізніше М. Коцюбинський, 
який у 1909 році писав: «Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь розмови, 
як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка. Кого купують? Знов Винни-
ченка». І зовсім протилежний – ленінський – вердикт роману «Заповідь батьків»: 
«Архискверное подражание архискверному Достоевскому», який був сформульова-
ний у приватному листуванні. Дозволимо процитувати ще один витяг з листа «вож-
дя світового пролетаріату», датованого червнем 1914 року, своїй пасії – Інесі Арманд: 
«Поодинці буває, звичайно, в житті все те із «страхіть», що описує Винниченко. Але 
з’єднати їх усіх разом і таким чином – значить, малювати страхіття, лякати і свою уя-
ву, і читача, затуркувати себе і його».

Проте якою б не була реакція критики й громадський резонанс, але впродовж 
перших двох десятиліть минулого століття Володимир Винниченко був однією з 
центральних постатей в українському літературному житті.

Сім романів, двадцять шість п’єс і півсотні оповідань – такий доробок письмен-
ника за означений період його літературної діяльності. Твори Винниченка неодмін-
но привертали увагу широкої читацької аудиторії, стаючи неодноразово об’єктом го-
стрих дискусій – чи то завдяки порушеним в них моделюванням «нової моралі» і 
«чесності з собою», чи то «арцибашево-достоєвщині», чи то своєрідно (читай: пікант-
но, скандально і т. ін.) висвітленим проблемам статі… Не варто забувати також про 
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велику за обсягом публіцистичну продук-
цію Винниченка не лише як літератора, а й 
громадського і політичного діяча.

Як відомо з початку 1930-х рр. і до кін-
ця 1980-х твори В. Винниченка в УРСР бу-
ли загалом вилучені з нормального куль-
турного обігу. Винниченкознавство як 
літературознавча ділянка існувало й роз-
вивалося лише завдяки дослідженням нау-
ковців діаспори – М. Мольнара, С. Погорі-
лого, Л. Онишкевич, В. Ревуцького і, насам-
перед, Г. Костюка, який, вивізши з Франції 
до США еміграційний архів письменника, 
створив у 1952 р. Комісію УВАН (Україн-
ської Вільної Академії Наук) для вивчення і 
публікації спадщини В. Винниченка.

На батьківщині письменника ли-
ше робилися (з огляду на несприятливі 
суспільно-політичні обставини середини 
1960-х років – невдалі) спроби повернен-
ня його творчого доробку: це питання ста-
вилося О. Гончарем на 5-му з’їзді письмен-
ників України та І. Дзюбою у сумнозвісно-
му репресійною долею трактаті «Інтернаці-
оналізм чи русифікація?».

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА

Психологія натовпу у творчості
В. Винниченка.

Григорій Клочек (Кіровоград)
Наукові записки. – Випуск 1. – На-

укові записки кафедри української літе-
ратури, – Кіровоград: РВВ КДПУ  ім.
В. Винниченка, 1995. – С. 3-15.

Технологія «лабораторного» аналізу 
в драматургії В. Винниченка 

Сергій Михида (Кіровоград) 
Наукові записки. – Випуск 1. – На-

укові записки кафедри української літе-
ратури, – Кіровоград: РВВ КДПУ  ім.
В. Винниченка, 1995. – С. 16-22.

Перший етап у вивченні «феномена Винниченка» після його реабілітації на-
прикінці 1987 р. був позначений з’ясуванням перед усім обставин політичної біо-
графії з акцентом на «пробільшовицькій» орієнтації письменника, визначенням за-
гальних «контурів» і масштабів творчої спадщини та його місця в історії україн-
ського письменства.

І лише з початком 1990-х рр. стали з’являтися не тільки нарисово-оглядові 
публікації, а й монографічні дослідження під кутом зору певної проблеми, створені 
шляхом порівняльного аналізу – тобто творчість В. Винниченка почала розгляда-
тися у її зв’язках з художніми явищами європейської літератури кінця ХІХ – пер-
шої половини ХХ ст. 

Загальновідомим і беззаперечним фактом на сьогодні є визнання Кіровоград-
ського педуніверситету одним із центральних осередків дослідження і популяриза-
ції творчої спадщини В. Винниченка. Важко уявити розвиток винниченкознавства 
в Україні без імен Г. Клочека, С. Михиди, В. Марка, Л. Куценка, Л. Ожоган, А. Гур-
банської, О. Семенюка, Л. Кричун, В. Білоуса, В. Дмитрука, М. Ковалик, С. Шев-
ченка, О. Житкова, С. Кіченко, Л. Перевозник та ін.

Спектр проблемних питань справді величезний: від дослідження «моральної 
лабораторії» різножанрової та різнопланової творчості історичного й культурного 
діяча України до кодифікацій Винниченка в контексті національних та європей-
ських літературних напрямків; від етико-психологічної концепції «чесності з со-
бою» до гендерного трактування жіночих образів; від екзистенційних «лабіринтів» 
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до націєтворчого дискурсу в публіцистиці; від особливостей лінгвокультурної ситу-
ації в синтаксисі його драм до особливостей функціонування фразеологізмів у мові
прозових творів письменника. А ще ж паралелі й протистояння з Горьким, Ніцше, 
Арцибашевим, Коцюбинським, Андрєєвим, Достоєвським, Лесею Українкою; типо-
логічні сходження з Ердманом, Ібсеном, Золя, Хвильовим, Багряним, Підмогильним; 
«силові тяжіння» з Шевченком і Франком; листування з Чикаленком, Грушевським, 
Шаповалом та ін. як джерело просопографічної інформації; врешті, діаріуш, обсягом 
у сорок років…

В авангарді цього безпрецедентного руху – працюючий нині в столичній Києво-
Могилянській академії В. Панченко: саме завдяки його зусиллям в період штучно ін-
спірованої кризи україномовної преси і видавництв з’явилася книга В. Винниченка 
«Раб краси» (1994 р.) – ґрунтовна передмова, повість, оповідання, щоденникові запи-
си, унікальні критичні матеріали для старшого шкільного віку. 

Десять років по тому у статті «Про енергетику творчості В. Винниченка як 
інтегрований критерій її оцінки» Г. Клочек резюмує: «На багато питань, що стосу-
ються зазначеної проблеми, знаходимо відповіді в дослідженнях наших літерату-
рознавців, і передовсім, у працях Володимира Панченка. Його аналіз постаті пись-
менника є тверезим, об’єктивним, позбавленим наукової міфотворчості, витоки якої,
будемо відверті, часто зумовлені нашим бажанням «підтримати національного ви-
робника» художньої продукції».

Отже, доктор філологічних наук, винниченкознавець Володимир Єв-
генович Панченко – «І відкіля ти взявся у нас такий?»

Біографічні відомості: 
Народився 2 вересня 1954 р. у с. Демидівка Люба-

шівського району на Одещині в родині агронома місцево-
го колгоспу і вчительки. 

«Моя «мала батьківщина» – село Демидівка, що на 
Одещині (Любашівський район). Розташоване воно на пере-
хресті двох автотрас: «Київ-Одеса» і «Кишинів-Полтава». 
Пізніше, коли я читав роман Ч. Айтматова «Буранний по-
лустанок», то рефрен «поїзди мчали з півночі на південь…» 
весь час нагадував мені про мою Демидівку, з двох боків об-
перезану сірою бетонкою, по якій у чотири боки день і ніч 
мчали автомобілі, мовби віддзеркалюючи вічний клекіт 
життя».

Середню освіту здобув у Любашівській СШ №1 (1970).

«У школі я ділив свою любов між літературою і математикою. Заняття алгеброю 
й геометрією приносили велику насолоду, я носився з усякими збірниками задач, до-
відниками, відвідував математичний факультатив, змагався з другом у розв’язуванні 
складних, із «заковикою», задач... 

І водночас, у бібліотеці мене тягло до полиці з книжками про літературу. Читав, 
звісно, навмання: після монографії О. Засенка про Марка Вовчка брався за дослідження 
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Г. В’язовського про художню типізацію, потім – за статті й рецензії в журналі «Дніпро», 
за збірку літературно-критичних статей В. Брюггена, дослідження «Новела і новелісти» 
В. Фащенка, літературні спогади Б. Антоненка-Давидовича «Про що і як». Довго не розлу-
чався з його ж (Антоненка-Давидовича) книжкою «Як ми говоримо», зі «Словником укра-
їнських ідіом» Удовиченка... Читав поезію, сучасну прозу... Згадувати все це дивно й цікаво, 
бо ж, виходить, вузівській підготовці передувала довузівська – хай і стихійна, безладна, зі-
перта на якісь неусвідомлені потреби душі й напівдитячого розуму.

Зрештою, вибір було зроблено на користь літератури: математику, думалося 
тоді, я все одно не забуду (адже я її люблю!), – піду на філфак. Тим паче, що писали-
ся й вірші, на фініші мого навчання у школі з’явився в моєму житті Євген Аксарін – 
молодий журналіст із районної газети, який недавно ще навчався на російському від-
діленні філологічного факультету Одеського університету (звідки його, як я згодом 
дізнався, «попросили», запідозривши в «націоналістичних» настроях, – був якраз кінець 
60-х років...). Аксарін якось приніс мені купу книжок: «Прочитай, це тобі треба зна-
ти». Були серед тієї лектури Е. Хемінгуей, Г. Бьолль, М. Конопніцька, Кулішева «Чорна
рада», новели Григора Тютюнника... Про гурток новелістики професора Фащенка я ді-
знався теж від Євгена Аксаріна». 

У 1970-1975 рр. – студент філологічного факультету Одеського державно-
го університету імені І. Мечникова. Після закінчення аспірантури (1978) працю-
вав на кафедрі радянської літератури і літератури народів СРСР у тому ж вищому 
навчальному закладі. Перша велика журнальна публікація – стаття «За ними за-
втрашній день» («Дніпро», 1976, № 7).

«Одеський філфак першої половини 70-х являв собою добру школу фахової під-
готовки. Мовознавці С. П. Бевзенко, Ю. О. Карпенко, А. А. Москаленко, психолог 
Г. Д. Елькін, літературознавці Г. А. В’язовський, В. В. Фащенко, М. Г. Соколянський, 
А. О. Слюсар – професіонали високого класу; в їхніх лекціях нас захоплювали і науко-
ва ґрунтовність, і вміння донести свої знання до інших, і, зрештою, просто відданість 
справі, якийсь філологічний «фанатизм».

Називаю, звичайно, не всіх, кого б ще варто було згадати: скажімо, першу свою 
доповідь, виголошену на засіданні наукового гуртка, я написав під керівництвом 
В. П. Дроздовського, – йшлося в ній про новелу М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»... Ви-
рішальну ж роль у моїй вузівській підготовці відіграв професор Василь Васильович Фа-
щенко – для багатьох із нас він був кумиром, взірцем. Василь Васильович читав нам на 
другому курсі історію української літератури 20-40-х років XIX століття, на четвер-
тому – спецкурс «Проблема характеру в художній літературі» та українську літе-
ратуру радянського періоду. Чіткість думки, логічність і яскравість викладу, нестан-
дартний підхід до літературних явищ, лекторська майстерність – усе це приваблю-
вало, пробуджувало потяг до самостійних філологічних студій.

Цікавими були засідання студентського наукового гуртка: тут зустрічалися 
студенти старших і молодших курсів, українського й російського відділень. Молодші 
тяглися до рівня «досвідченіших», виникала атмосфера творчої змагальності, відчут-
тя якогось товариства, перебуванням у якому ми дорожили. Гурток стимулював ін-
терес до новинок сучасної літератури, до творів, які були «на устах». А крім того – 
спецкурс Василя Васильовича давав нам змогу переконатися у плідності застосуван-
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ня інструментарію суміжних наук для аналізу художніх творів, літературних явищ 
(психологія, соціологія, філософія...). 

Згодом, уже будучи викладачем, я переконувався, як важливо, щоб студенти й 
викладачі одне від одного «заряджалися» енергією пізнання. Надзвичайно важливо підне-
сти (незмірно вище, ніж маємо нині) престиж курсових і дипломних робіт. Власне, курсо-
ва робота має бути вінцем навчання протягом року, самостійним науковим досліджен-
ням, з якого далі виростатиме дипломна. Проте практика поки що відстає від бажано-
го. В школах учні привчаються до списування, – і спробуй їх потім привчити до думки, що 
списування, компіляція, – це ж порушення заповіді «не укради», це гріх тяжкий!

Пробудити бажання до постійної самоосвіти, виробити навики професійного 
самовдосконалення. Професор Фащенко вмів зазирнути в глибину твоїх потенційних 
можливостей, підтримати самостійну думку, якусь міні-знахідку, ненав’язливо ввес-
ти в лабораторію власних філологічних студій...

На одеському філфаці я спеціалізувався по кафедрі радянської літератури і літе-
ратури народів СРСР, – це давало можливість орієнтуватися в літературах литов-
ській, грузинській, білоруській, естонській, вірменській; з’явилася звичка «зазирати» за 
межі рідного письменства...

Я не ідеалізую філфак моєї юності. Були в нас і викладачі, які, самі того не бажа-
ючи, вчили, як не треба навчати. Серед своїх мінусів студентської пори бачу й те, що 
інтерес до сучасної літератури надовго заступив прагнення «копатися» в старій періо-
диці, в історії літератури, – то вже прийде згодом. Жалкую й досі, що надзвичайно бага-
ті фонди одеських бібліотек з їхньою українікою давніх і не дуже давніх часів відкрилися 
мені трохи запізно. Ну, і, звичайно, недовикористаними залишилися можливості в опа-
нуванні іноземними мовами, – тоді ще не було могутніх зовнішніх стимулів, як тепер».

1979 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема характеру 
в її зв’язку зі стильовими тенденціями в сучасній українській прозі». Того ж року 
прийнятий до Спілки письменників СРСР і України.

«Я умовно ділю літературознавство на академічне і практичне. Друге – зорієн-
товане на потреби вузу, школи, на певні просвітницькі запити часу. Мабуть, тому все, 
що мною досі написано, можна було б поділити на кілька частин: книжки «Енергія по-
шуку» (1983) і «Віч-на-віч з епохою» (1987) – це спостереження над літературним 
процесом 60-80-х років, огляди й проблемні статті тут сусідять з літературними 
портретами, «панорами» – з мікроаналізом. Монографія «Юрій Яновський» (1988) –
типовий історико-літературний нарис творчості письменника (деякі його розділи, 
між іншим, писалися ще в «догорбачовський» час, як, наприклад, фрагмент про істо-
рію з романом «Жива вода»: надрукована 1985 року в журналі «Українська мова і літе-
ратура в школі», стаття про «Живу воду» мала певний відгомін, оскільки спроби пере-
осмислення літературних явищ тоді ще були зовсім поодинокими. Втім, печать «доби 
переходової» все ж відбилася на тій моїй книжці про Яновського; пізнішими публікаці-
ями я намагався окреслити образ цього письменника рельєфніше).

Проте до літературознавчої роботи спонукає не лише суто дослідницький ін-
терес: живе в мені й «біс» попупяризаторства чи що. Саме через те я трачу багато 
часу на різні газетні статті, які пишуться з різних літературних, і не лише літера-
турних, приводів. Чимало їх друкується в кіровоградській періодиці, яка має свою – і 
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досить велику – аудиторію: в області мешкає понад мільйон чоловік (як в Естонії!), га-
зети тут виходять тиражем більшим за наклад «Літературної України» чи «Куль-
тури і життя», – є, отже, певна читацька ніша, нехтувати якою не випадає... З тією 
ж популяризаторською, «просвітницькою» метою разом з кіровоградським режисе-
ром В. Мощинським готували серію телепередач і телефільмів про козака Семена Кли-
мовського, В. Винниченка, М. Зерова... Останні чотири роки майже щодня писав репор-
тажі з Верховної Ради, політичні огляди, брав інтерв’ю в Ю. Щербака, І. Юхновського, 
В. Крижанівського, В. Яворівського, І. Драча, В. Дурдинця, Леся Танюка... Все це теж, 
переважно, для обласного вжитку...»

З 1984 р. до 2001 р. мешкав у Кіровограді. 

«Професор Григорій Андрійович В’язовський, який вів у нас, студентів-філологів, 
спецкурс з історії літературознавчих шкіл, інколи дозволяв собі маленькі «ліричні від-
ступи». Походжаючи по аудиторії, він якось сказав, що у Фрунзенському районі на Оде-
щині є в нього аспірант, який працює над першою збіркою П. Тичини, досліджує поети-
ку «Сонячних кларнетів». Ім’я аспіранта запам’яталося: Григорій Клочек. Через якийсь 
час ми познайомилися. Тоді я вже теж був аспірантом, але не В’язовського, а Василя Ва-
сильовича Фащенка. На кафедрі Фащенка в ту пору ще працював Михайло Стрельбиць-

кий, з яким ми приятелювали. Якогось дня ми 
зустрілися на кафедрі втрьох: Стрельбицький, 
Клочек і я. Був кінець 1970-х. Двоє з нас, Григо-
рій Дмитрович і я, готувалися до захисту дис-
ертацій. Познайомившись, довго розмовляли 
на теми літературні: Клочек цікавився нашою 
думкою про стильові течії у тогочасній укра-
їнській прозі (якраз цим питанням присвячу-
валася моя кандидатська). Михайло у своєму 
дусі віджартовувався, переводив «стрілки» на 
мене, а ось наш гість волів розмовляти цілком 
серйозно й ґрунтовно. Пізніше я не раз помічав 
у Григорія Дмитровича цю рису: знайомлячись 
із новою людиною, він нерідко намагався відра-
зу «вглибитися» в неї, «штурмувати» питан-
нями, аби збагнути, чого вона варта як фахі-
вець... Ми з ним тоді ще не знали, що захища-
ти свої кандидатські дисертації нам доведеть-
ся практично водночас (травень і червень 1979 
p.). He знали й того, що через п’ять років доля 
зведе нас у Кіровограді і що в цій «долі» чималу 
роль відіграє саме Григорій Дмитрович, якому я 
восени 1983 року писав із Москви, де якраз про-
ходив підвищення кваліфікації, що хотів би пе-
реїхати з Одеси до «Єлисавета» й працювати в 
нього на кафедрі... Так і сталося, і тривало так 
цілих сімнадцять літ...» 

«Владимир Панченко учился в сельской 
школе на Одесщине, писал стихи и вряд ли 
думал о том, что когда-нибудь возьмет 
в руки «критическое перо». Однако судь-
ба его сложилась «во вред» поэзии: в нау-
чной группе, созданной на филфаке Одес-
ского университета, способному и чуткому  
ко всему новому студенту пришлось боль-
ше размышлять, чем переживать. И со вре-
менем он отдал предпочтение беспокойно-
му искусству критики. Но и в нем остался 
поэтичным, обладающим даром доброты 
и требовательности. Эрудиция, аналити-
ческий склад ума, чувство «слога» изучае-
мого писателя — все это позволяет наде-
яться, что В. Панченко станет достойным 
представителем научной критики. Рад за 
него и очень хочу, чтобы он был и впредь 
поэтически чуток и критически зорок!» 

Василь Фащенко
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Працював доцентом, завідувачем кафедри зарубіжної літератури та компа-
ративістики, професором у Кіровоградському державному педагогічному універ-
ситеті ім. В. К. Винниченка. У 1985-1991 рр. – відповідальний секретар Кірово-
градської обласної організації Спілки письменників України. Народний депутат 
України першого скликання (1990-1994 рр.).

Леонід Новиченко:
«Торік у Кіровограді вийшла книжка історико-літературних статей і начер-

ків Володимира Панченка «Магічний кристал». На початку року нинішнього я зміг її 
прочитати. (Українські книжки, надто з областей, тепер доходять до нас переважно 
«оказіяльним» шляхом – про нормальну в цій сфері книготоргівлю, як і про саме книго-
видання, говорити не доводиться).

Чим прихиляє до себе ця охайно видана книжчина?
Почну начебто з останнього: самим тоном і стилем аналітичних авторських 

міркувань. Ні застрашливої клятьби, ні бездумної хвальби – спокійно, але точно 
окреслений історичний фон, виваженість (але й самостійність!) оцінкових суджень 
з обов’язковим наведенням аргументів «за»/«проти», хороший педагогічний такт і 
контакт з невидимою читацькою аудиторією: тут уже позначився викладацький до-
свід автора, набутий за роки праці в місцевому педінституті. (Тепер запізнаємося і з 
Панченком-редактором, під орудою якого в Кіровограді почав виходити цікавий і, ма-
буть, перспективний журнал «Вежа»)[…]

У доборі літературних постатей і фактів легко помітити певний відтінок «ре-
гіоналізму» (майже половина названих тут імен – вихідці з єлисаветських степів або 
так чи інакше бували до них причетними) – це природно, і це добре, і це тим ліпше, 
що поєднується з охопленням часопростору цілої української літератури за останні
два століття. І так само з вдячністю відзначаємо іншу властиву цим студіям при-
кмету – тяжіння до органічного поєднання естетико-психологічного та соціально-
історичного аналізу з поширеним біографічним моментом, від чого в попередні роки 
був майже зовсім одвик наш читач, пригнічений верганими на нього купами «соціоло-
гічного» граніту, під якими розплющувалась і зникала жива особистість письменника.

Приклад з триптихом про Володимира Винниченка в цьому розумінні – один з най-
переконливіших. З причин, які не треба пояснювати, ми, пореволюційні покоління, біогра-
фію автора «Сонячної машини» майже не знаємо – і не тільки в її подробицях. Яким був 
письменник скажімо, в часи свого дитинства – витокові всіх наших витоків? Дослідник, 
зібравши не такі вже багаті документальні матеріали, а головне, ретельно і не без допо-
моги уяви продумавши їх, доходить парадоксального висновку, що в пору свого отроцтва 
Володимир Винниченко був схожий на ... Федька-халамидника з однойменного оповіда-
ння, написаного, як пригадуєте, з ніжною симпатією до свого бешкетливого, непосидючо-
го молодого героя. (Отож, є змога на відоме зачудоване запитання Івана Франка: «Звід-
кіля ти такий узявся?!» упевнено відповісти – з «Федьків-халамидників», осерйознивши 
цю відповідь додатком, що мається на увазі не «класова ознака», а той молодий пагін ха-
рактеру, з якого виростав психологічний стовбур майбутнього творця і діяча). «Надзви-
чайно любив ... волю, повітря, рух. Був гордим, збитошним. Незалежним у тинках і рішен-
нях правдолюбцем». В єлисаветградській класичній гімназії вважався enfant terrible че-
рез нескінченні сутички і непорозуміння з адміністрацією. І був у всьому здібним і тала-
новитим.
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Хіба не впізнаємо в усьому цьому щось від 
майбутнього Винниченка – невтомного і мін-
ливого в певних своїх векторах шукача правди 
(«нова мораль», «нова соціологія»), автора низ-
ки визивних, внутрішньо-полемічних романів і 
п’єс, невтомного гуртувальника національно-
революційних сил – і їхнього ж часом розламува-
ча, людини, що часто опинялася в самоті, одна 
проти всіх, але незмінно горіла вогнем широкого 
духовного пошуку? Досить широкий і неканоніч-
ний начерк біографії письменника (що включає, 
між іншим, і окремі інтимні сторінки – «жін-
ки в житті Володимира Винниченка») дозво-
ляє тісніше наблизитись до його неординарної і 
складної особистості, до «живого, а не мумії»...

А в останній частині триптиха ма-
ємо і особистий авторський момент: 1992 
року В. Панченко, бувши депутатом Вер-
ховної Ради України, мав змогу відвідати 
останній притулок Володимира Кирилови-
ча і його дружини Розалії– садибу «Закуток» 
у Мужені, околиці середземноморського міс-
та Канн. За допомогою посольства Украї-
ни у Франції йому пощастило одержати від 

останніх нащадків «Закутка» – ними було подружжя українських художників – як 
дар для краєзнавчого музею в Кіровограді робочий кабінет і особисті речі письменни-
ка; все це зараз там і експонується».

Запитання (анкета журналу «СіЧ»): Чи не вважаєте Ви, що чотири роки, про-
ведені в парламенті, були для Вас втраченими як для філолога?

Відповідь В. Панченка: «Ні, не вважаю. У 1990-му р. мені вже «світила» докторанту-
ра, але була своя логіка подій і вчинків, яка змушувала мене діяти саме так, а не інакше. Від 
Кіровограда нас, депутатів, було двоє – Віктор Шишкін і я, і смію думати, що наші зусил-
ля не минулися безслідно, якщо мати на увазі умонастрої земляків, громадсько-політичну й 
культурну атмосферу міста. Ваше запитання не передбачає якихось моїх депутатських 
«звітів»: скажу лише, що головним своїм обов’язком я вважав роботу над проектами зако-
нів, очолював навіть групу, яка працювала над «Основами законодавства України про куль-
туру». Радів, коли вдавалося добитися пільгового оподаткування книговидавничої сфери (на 
жаль, не надовго); коли в законах вдавалося закріплювати нові підходи до освіти, економіки, 
зовнішньої і внутрішньої політики. З самого початку я входив до Народної Ради, і своїх голо-
сувань не соромлюсь. Хоч помилки, звісно, були, – зокрема, прийнято надто багато законів, 
які безмежно розширили систему соціальних пільг і гарантій, вона ж виявилася непосильною 
для фінансових можливостей держави. Були промахи в податковій політиці, в законі «Про 
підприємство», були нереалізовані можливості... Втім, усе це – тема спеціальної розмови...

Що ж до моєї філологічної професії... Знаєте, готуючи і читаючи лекції з історії лі-
тератури (і критики), я не раз ловлю себе на тому, що чотирирічний парламентський 

Взявши одразу високий старт, молодий 
критик відтоді вже не дозволяв собі легкова-
жити словом.

Володимир Панченко сягнув нині добро-
го творчого розгону. Подібні визначення ми 
звикли традиційно адресувати літерато-
рам зі значним багажем, зрілого віку. А тут 
критик, якому не виповнилося ще й тридця-
ти... Та на сьогодні він уже встиг утвердити-
ся як здібний науковець (кандидат філоло-
гічних наук, викладач Одеського університе-
ту). І ось — вже після книжки статей і нари-
сів («Енергія пошуку». — упоряд.), про яку, я 
певен, буде ще немало сказано в пресі, — дове-
лося читати грунтовну, актуальну розвідку 
«Анатомія «анти-героя» в «Літературній 
Україні», вдумливу рецензію на збірку ста-
тей М. Ільницького у «Вітчизні»...

Передбачення Василя Фащенка збува-
ються...». 

Володимир Мельник
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досвід чимало дав мені саме як фахівцю-філологу. 
Літературна думка в Україні завжди була тіс-
но пов’язана з думкою політичною, – так скла-
далися наші історичні обставини. Говориш про 
М. Драгоманова, його полеміку з Б. Грінченком, 
– а сучасний політичний матеріал підказує то-
бі «ключ разумєнія» часів минулих, і навпаки. П. 
Куліш, І. Франко, Леся Українка, не кажучи вже 
про В. Винниченка, М. Хвильового, – майже всі 
наші класики були міцно вписані в національно-
політичний контекст, а історія так любить 
розвиватися по спіралі, так часто дарує во-
на бажані й небажані аналогії, що оце снуван-
ня човником між «колись» і «тепер» допомагає 
з’ясовувати істину. Сьогодні нам не раз дово-
диться битися над тими ж питаннями, які му-
чили попередників, у т. ч. – й письменників, про 
яких говориш у лекціях чи на практичних занят-
тях. Зближення часів, краще розуміння законо-
мірностей історичного процесу, побачених крізь 
політичну і соціально-психологічну призму, – ось 
те перше і найголовніше, що дали мені в профе-
сійному плані 1990-1994 рр.

«Яка ж то прекрасна риса: наявність 
різкої точності в літературних суджен-
нях…

Знаходжу ту рису в кращих статтях 
одеського критика Володимира Панчен-
ка, зібраних у його першій книжці «Енер-
гія пошуку». Може, надміру оглядовий ха-
рактер мають деякі з них, може, бракує 
ще блиску й винахідливості у розгортан-
ні «критичних композицій», але дуже цін-
ні риси виявляє молодий автор: естетичну 
чутливість, безкомпромісність, відчут-
не намагання співвідносити аналізовані 
книжки й твори з високими літературни-
ми зразками, що дозволяє не випускати з 
поля зору правильних орієнтирів і не спо-
взати на благодушно-поблажливий тон... 
Тут відчувається природна й вироблена, 
набута культура мислення й поведінки...».

Володимир Брюгген

З депутатських обов’язків постав і «інтимний» інтерес до життя та творчості 
Володимира Винниченка. У 1992 р. з моєї ініціативи (і за моєї участі) було перевезено з 
Франції в Україну колекцію особистих речей письменника. А тепер ось, з вересня 95-го, 
маю йти в докторантуру з темою дисертації «Творчість В. Винниченка і європейський 
літературний контекст». За моїм сценарієм режисер В. Мощинський зняв 60-хвилинний 
документальний фільм «Голгофа Володимира Винниченка»...»

Інтермедія
Від Василя Марка 

Марко Василь Петрович (06. 01. 1936) – літературо-
знавець, доктор філологічних наук,професор. Народився в 
с. Руське Поле Закарпатської області, до 1945 р. в складі 
Чехословаччини.

Після закінчення семирічки в рідному селі (1950) 
навчався в Хустинському педучилищі (1950-1954) та Ужго-
родському державному університеті (1954-1959). Працював 
директором Думівської восьмирічної школи Тячівського 
району (1959-1966), заступником директора Тячівської ра-
йонної заочної школи (1966-1975). З 1975 р. – викладач ка-

федри української літератури КДПУ ім. В. Винниченка. Захистив кандидатську (1973) 
і докторську дисертації (1992) – теми відповідно: «Проблема героя у творчості М. 
Стельмаха» та «Художня концепція людини і стиль: закономірності взаємодій». Осно-
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«Дякую Вам за статтю в «Веч. Одессе» 
про фільм (слово на рідкість глибоке, інтуї-
тивно проникливе) (йдеться про надрукова-
ну в «Вечерней Одессе» статтю В. Панченка 
«Герой фильма — Олесь Гончар». — Упоряд.) 
З книжкою (збіркою В. Панченка «Енер-
гія пошуку». — Упоряд.) ще буду знайоми-
тись, хоча вже й з першого знайомства видно, 
що вона вигідно виділяється на фоні поши-
реного, на жаль, у критиці та в підручниках 
«дерев’яного» тлумачення літератури. Адже 
і в слові «критика» має бути пристрасть, во-
гонь, вільність думки, найближче ж до цього 
перебуває і сама істина. І ще мені здається, 
що «нельзя объять необъятное». І що тільки 
дослідження творів справді значних здатне 
породжувати значність думки... От чув, що 
Ви беретесь за Яновського (кіровоградці ка-
зали) і я порадувавсь за Вас... Казали також 
що Ви до них маєте переїхати? А що ж — чу-
дове місто, овіяне вітрами степів...».

Олесь Гончар

«Прибув додому з лікарні (вдруге наро-
джений!) і поспішаю — хоча маю ще від ліка-
рів заборону «писать і малювать» — відгукну-
тися на твій сердечний лист аж від 20. 01. І 
передусім — подякувати за чудову, принци-
пову, грунтовну і прямо-таки революційну за 
духом статтю про дві редакції роману Янов-
ського «Жива вода». Спасибі!

Скажу відверто про таке дослідження я 
мріяв давно, збирався з силами, але приємно, 
що ти з новими, молодими силами — з новим 
високоталановитим прочитанням Яновсько-
го — випередив мене, старіючого і вже непово-
ротного. Твоя стаття, Володю, — бальзам на 
моє зболене серце...».

Сергій Плачинда

вне поле дослідницьких інтересів – українська 
література ХХ ст., зокрема теоретичні основи 
концептуально-стильових пошуків українських 
письменників, принципи аналізу художнього 
твору, проблеми викладання рідної літератури 
в загальноосвітній та вищій школах. Розробив 
оригінальну систему викладання літературоз-
навчих дисциплін для студентів філологічних 
спеціальностей. Перші літературно-критичні 
публікації з’явились у студентські роки. Автор 
понад 300 праць. Окремі видання: «Художній 
світ Михайла Стельмаха» (1982), «У вимірах 
стилю» (2002), «Окрилені ідеалом» (1985), 
«Дружні бесіди. Вип. 1» (2002), «Дружні бесіди. 
Вип. 2» (2004) та ін. Керує роботою магістрантів 
та аспірантів, літературною студією «Обрій».

«Ще один крок до воскресіння»
«Голгофа Володимира Винничен-

ка». Художньо-публіцистичний фільм. 
(Сценарій В. Панченка. Режисер-
постановник і оператор В. Мощинський. 
Продюсер Л. Онул). 

Коли в грудні 1987 року часопис «Київ» 
(ч.12) видрукував велику добірку оповідань В. 
Винниченка, подавши до них ґрунтовну статтю 
П. Федченка, коли услід за цією публікацією 
стали появлятися в інших журналах та окреми-
ми виданнями цикл оповідань про дітей «На-
мисто», солідний том «малої» прози, вибрані 
п’єси, романи «Сонячна машина», «Слово за 
тобою, Сталіне!», «Поклади золота», «Записки 
кирпатого Мефістофеля», коли було оголоше-
но підписку на багатотомне видання творів од-
ного з найпомітніших українських літераторів 
двадцятого століття, – тоді здавалося, що по-
вернення В. Винниченка з небуття буде швид-
ким і тріумфальним, як і належало б талантові 
такого масштабу...

Але... Тих «але» треба би перераховувати 
й перераховувати. А факт залишається фактом: 
для широкого загалу В. Винниченко залиша-
ється постаттю, ще майже невідомою. Через те 
фільм «Голгофа Володимира Винниченка» – за 
умови демонстрування його перед широкою ау-
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диторією, чого він гідний, – міг би виконати роль одного з перших просвітительських засо-
бів, спрямованих на пізнання постаті людини, дуже непростої долі, роль котрої в історії на-
шої держави й культури ще й досі належним чином не поцінована.

Автори фільму В. Панченко і В. Мощинський взялися за матеріал, який у жан-
рі художньої публіцистики ще майже не освоювався кінематографом. Це створювало 
значні труднощі, адже у нас ще немає ґрунтовних монографій про В. Винниченка, йо-
го архів усе ще не перевезено на Україну, для зйомок потрібна була поїздка за кордон –
бодай до кількох країн, де мешкав наш великий земляк. Слід відзначити, що автор 
сценарію В. Панченко дуже уважно поставився до доступних йому джерел. Відомості 
про життя і творчість В. Винниченка, подані у фільмі, викликають довіру, бо опира-
ються на документи, щоденникові записи самого письменника, серйозні досліджен-
ня, свідчення очевидців тощо.

У фільмі вдало використано розповідь про В. Винниченка як письменника, 
розіп’ятого на хресті політики, одного з відомих сучасних дослідників його, творчості, 
академіка національної АН України М. Г. Жулинського; мемуарну оповідь І. Гришина-
Грищука, котрий 1944 року втік із Німеччини, де був на становищі остарбайтера, до 
Франції і відвідав у Мужені В. Винниченка. Режисер доречно вдався також до докумен-
тальної хроніки періоду першої світової війни, революції і Центральної ради, одним із 
керівників якої був В. Винниченко.

«...На недостатньому рівні розкри-
вається антисоціалістична суть окре-
мих неформальних об’єднань...

...Начальник відділення комітету 
держбезпеки по Кіровоградській області
Ю. М. Шилко сказав, що дестабілі-
зує обстановку в області неформальна 
група, очолювана викладачем Кірово-
градського педінституту В.Є. Пан-
ченком. У її програмі є позитивне.
Проте чимало й безпідставного, амбі-
ційного, що принижує величезну роботу 
обкому партії...».

(Зі звіту про пленум Бобринець-
кого райкому КПУ. — Газета «Честь 
хлібороба» (м. Бобринець). —1990. — 

20 лютого).

Цілком зрозуміло, що в рамки одногодин-
ного фільму не можна було помістити всіх зібра-
них відомостей про В. Винниченка, письменни-
ка й політика. Але й те, що прозвучало з екрана 
(дикторський текст добре читає актор Кірово-
градського музично-драматичного театру ім. 
М. Л. Кропивницького В. Алдошин), дає уявлен-
ня про долю людини, що розривалася між пером 
письменника та дією революціонера й політика, 
між комуністичною ідеєю та національними по-
чуттями українця.

Друге завдання – дати зоровий образ долі 
В. Винниченка – виконував режисер-постанов-
ник і оператор фільму В. Мощинський. Багато 
кадрів знято талановито. Часом ловиш себе на 
думці, що у фільмі йде змагання двох стихій: сло-
весної і зорової, – чого майже неможливо уник-
нути при першій спробі творчої співпраці.

Зйомки проводились у місцях, докумен-
тально пов’язаних із життям письменника, зні-
малась і сучасна натура, що вписувалася в ідею 
фільму. Приміром, на екрані бачимо церкву, де 
хрестили майбутнього автора «Сонячної ма-
шини»; приміщення колишньої Єлисавет-
градської гімназії, де навчався В. Винниченко; 
Лук’янівську тюрму, в якій він був ув’язнений; 
«Закуток» – садибу письменника у Муже-
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ся на Україну письменник. На таке припущення наштовхує вражаюче зізнання са-
мого В. Винниченка: «Війнуло сьогодні Україною від якогось оповідання в «Чер-
воному шляху», який переглядаю. Заболіла вся душа, таким ниючим, ридаючим бо-
лем заболіла, що аж сама похолола від страху й здивування. Коли б за один тиж-
день перебуття на Україні треба було цілий рік іти пішки, з захватом згодився б, і 
пішли б ми удвох, і яке було б щастя!» Як бачимо, цей суворий, гордий, часто скеп-
тично наладжений чоловік міг так сентиментально розчулюватись. І те його почут-
тя нам цілком зрозуміле.

На екрані часто бачимо хрест, розп’яття. Акцентація цієї деталі виправдана 
задумом авторів фільму, сконденсована висловленим у його назві – «Голгофа Воло-
димира Винниченка».

Після перегляду й обговорення фільму студентами й викладачами Кіровоград-
ського державного педагогічного інституту, який віднедавна носить ім’я В. Винни-
ченка, було прийнято ухвалу висунути кінокартину про письменника-земляка на 
здобуття премії імені В. Винниченка Українського фонду культури. Цілком певний, 
що автори фільму В. Панченко (сценарист) і В. Мощинський (режисер-постановник 
і оператор) гідні такої високої відзнаки.

Хотів би звернути увагу зацікавлених інстанцій і організацій на те, що цей 
фільм варто демонструвати і широкому загалу глядачів, і учням, і студентам. 
Нам треба знати правду про діячів української культури й держави, треба зна-
ти, як вони жили, страждали, яку користь принесли народові, за що тоталітарна 
система прирекла їх на забуття. Художньо-публіцистичний фільм «Голгофа Во-
лодимира Винниченка» є тим кроком, який робимо, щоб воскресала наша прав-
да, наша історія, щоб воскресали її творці, серед котрих поважне місце належить 
В. Винниченкові».

ні (Франція) тощо. До речі, зйомки садиби ви-
конані блискуче. Нагадаю хоч би кадри, де вда-
ло поєднано фотографію В. Винниченка і квіт-
ку, що росте поміж кам’яними брилами; вінок із 
підків, закріплений на стіні будинку... І все ж ме-
ні здається, що тут оператор-художник міг тро-
хи поступитись документалісту, а текст публі-
цистичний – документально-описовому. Тут яв-
но напрошувалась кіноекскурсія по садибі В. Ви-
нниченка, бо хтозна-коли ще робитимуться там 
зйомки. Та й чи довго залишатиметься «Заку-
ток» у теперішньому вигляді, маючи нових гос-
подарів, нічим не пов’язаних з Україною?..

Запам’ятовуються кадри з краєвидами й 
деталями, які часто несуть символічне наванта-
ження: околиці Федорівки, Панчевого, Марто-
ноші (Кіровоградщина); квіти мальви в Муже-
ні, жменя української землі, яку упродовж років 
зберігав у своєму столі В. Винниченко; лелеки 
в небі, услід за якими не раз готовий був нести-

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА

Драми «Дисгармонія» та
«Щаблі життя» В. Винниченка
і проблеми «нової» моралі.

Сергій Михида (Кіровоград)
Наукові записки. – Випуск 1. – 

Наукові записки кафедри україн-
ської літератури, – Кіровоград: РВВ 
КДПУ  ім. В. Винниченка, 1995. –
С. 52-71.
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Мощинський Володимир Миколайович

Народився 16 лютого 1952 року в м. Кіровограді.
Закінчив у 1969 році середню школу № 27, працював ху-

дожнім керівником у клубі ім. Крючкова, пізніше – артистом 
оркестру в театрі ім. М. Кропивницького, закінчив Кірово-
градське музичне училище. Захоплювався фото- та кінолю-
бительством, що й привело його спочатку на «Червону зірку», 
де був фотолаборантом і водночас фотокореспондентом бага-
тотиражки, а пізніше – в обласний клуб-лабораторію кінолю-
бителів при облпрофраді. Тут розкрилися його здібності не 
лише як оператора, а й режисера. Будучи режисером народ-
ної самодіяльної кіностудії «Обрій» (з 1981 року), він створив 

кілька документальних кінофільмів про визначних людей та визначні події краю.
Деякі з цих стрічок з успіхом пройшли на Всеукраїнських та Всесоюзних кон-

курсах і фестивалях, а один з фільмів демонструвався на ЦТ. В. Мощинський став 
дипломантом цих конкурсів та лауреатом трьох Всесоюзних фестивалів народної 
творчості.

На Кіровоградське телебачення Володимир Миколайович був запрошений у 1986 
році, коли вже мав першу категорію режисера і навчався в Ленінградському державному 
інституті культури на кінематографічному факультеті, який закінчив у 1989 році.

В ОДТРК він почав асистентом режисера, згодом став режисером, а з 1989 року – 
головним режисером. У 1999 році — заступник генерального директора з творчої роботи, 
нині має посаду першого заступника генерального директора.

Саме на телебаченні в повній мірі розкрився талант В. Мощинського – режисера, 
автора або співавтора цілої низки високохудожніх фільмів. Зокрема – історико-краєз-
навчого характеру.

Серед них – «Місто над сивим Інгулом». Пізніше, разом з В. Панченком, «Голгофа 
Володимира Винниченка», що демонструвався в кінотеатрах і на телебаченні, а у 1995 році 
був відзначений премією ім. В. Винниченка Українського фонду культури; ще згодом – 
стрічка про Припутні, де творив поет і філософ С. Климовський, та про людей, які від-
крили нащадкам цей хутір – Федора Плотніра і Григорія Нудьгу. У його доробку також 
телефільми про Миколу Зерова, Симона Петлюру, Арсена Тарковського.

І нарешті – остання за часом виходу, по-справжньому резонансна робота – «Незга-
симий вогонь Холодного Яру», створена разом з М. Хомандюком і відзначена премією 
імені В. Ястребова.

У 1995-1998 рр. – докторант Київського педагогічного університету імені 
Михайла Драгоманова. У жовтні 1998 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Творчість Володимира Винниченка 1902-1920 років у генетичних і типологічних 
зв’язках з європейськими літературами». З 2001 року – віце-президент Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія», нині на творчій роботі.

Мешкає у Києві.

За «київський» період літературознавець опублікував книги «Ох, Україно...» 
(2004), «Неубієнна література» (2007), а також видань у серії «Текст+контекст»: 
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«Поетичний фрегат: Роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна міс-
тифікація» (К.: Факт, 2002), «Дзеркало. Драма Лесі Українки «Оргія» та роман Во-
лодимира Винниченка «Хочу»» (К.: Факт, 2002), «Капрійські сюжети: «Італійська» 
проза Михайла Коцюбинського і Володимира Винниченка» (К.: Факт, 2003).

Також В. Панченко – один із авторів книжок із серії «Бібліотека газети «День»: 
«Україна incognita» (2004), «Дві Русі» (2005), «Війни і мир» (2006), «Екстракт-150» (2009).

З жовтня 2007 р. В. Панченко – головний редактор одного з найпопулярніших лі-
тературних сайтів в Україні «ЛітАкцент» та редактор його паперової версії – альмана-
ху «ЛітАкцент» (у 2007–2009 рр. вийшли три випуски).

З критичними, літературозначними та публіцистичними статтями виступав на сто-
рінках альманаху «ЛітАкцент» (2009. – Вип. 1(3): «Не-лауреат (Василь Портяк і його гу-
цули)»; «Тисячолітній Загребельний (Сторінки спогадів і подорожні нотатки з «малої 
батьківщини» письменника)», «Українського тижня» (2010. – №1/2: «Тріада Юрія Ше-
вельова» ) та ін.

В. Панченко – член експертної ради ВАК (1999–2005) та координаційної науко-
вої ради з літературознавства (НАНУ), голова комісії МОН щодо присвоєння мініс-
терських грифів підручникам з української літератури для загальноосвітніх шкіл та го-
лова конкурсної комісії МОН на кращі шкільні підручники з української літератури, 
член Національної спілки письменників України з 1979 р. та її Президії, редколегій ча-
сописів «Вітчизна», «Слово і час», «Хроніка-2000».

«По-моєму, це нормально, коли літе-
ратурознавець, критик висловлюється 
з різних приводів. Я знаю філософів, які 
працюють на дуже маленькому «май-
данчику». Це може приносити успіх, 
результат. Але все одно мені більше ім-
понує, скажімо, «всеядний» Іван Дзюба, 
який однаково добре пише в про вірме-
нина Степана Зоряна, і про Таджиць-
кого класика Садріддіна Айні , і ось що-
йно – про поему «Кавказ» нашого Тараса
Шевченка, і про молодих «авангардис-
тів»… Про свою «жадібність» я вже зга-
дував. Але справа не лише в ній. У мені 
живе якийсь біс популяризаторства. Хо-
четься розповісти іншим те, що дізна-
єшся сам. Наша історія культури все ще 
погано вивчена, спопуляризована, – і по-
трібно багато зусиль, щоб виконати цю 
велику роботу…»

В. Панченко

Фрагменти з останніх інтерв’ю з В. Пан-
ченком:

– Які дослідницькі задуми у Вас є нині?
– Мені доводиться (в силу обставин і в зв’язку 

з особливостями характеру) займатися кілько-
ма справами водночас. Я з тих, хто «розкидаєть-
ся». Минулого року, скажімо, вийшов у «Темпорі» 
двотомник «Гетьман», присвячений Іванові Мазе-
пі. Там є мої 50 сторінок про літературного Мазе-
пу. Перед новим роком побачила світ книга «По-
лювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Мико-
ла Хвильовий». Це справа-формуляр Хвильово-
го, розшукана в архівах Юрієм Шаповалом. Я пи-
сав для цього видання супровідну статтю «Хвильо-
вий: історія ілюзій і прозрінь». А 22 березня в Укра-
їнському домі презентується нове видання «Берес-
течка» Ліни Костенко – я мав щасливу можливість 
писати для нього післямову. Власне, одну з після-
мов, тому що літературний портрет Ліни Костенко 
писав для цього ж видання Іван Дзюба.

 Роботи великого формату також є в мене на 
письмовому столі, проте про них краще трохи зго-
дом. Зізнаюся тільки, що одна з них називатиметь-
ся «Серце Шевченка». Жаль тільки, що весь час до-
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водиться відволікатися. В тім числі й на публіцистику, яка тепер, у новій політичній ситу-
ації, стала вельми актуальною річчю.

– Ви багато друкуєтесь… Куди Ви переважно пишете?
Два останні роки багато писав для сайту «ЛітАкцент», головним редактором яко-

го я є. Пишу також в «Український тиждень» і в газету «День». Якраз сьогодні, коли ми 
розмовляємо, закінчив публіцистичну статтю «Честь у «подлі» часи» – для «Українсько-
го тижня». «Подлі часи» – це слова Лесі Українки. У неї була стаття 1896 року, написа-
на французькою мовою і адресована французькій газеті. То був памфлет, адресований 
французьким поетам і артистам, які вітали в себе російського царя Миколу ІІ. А для Ле-
сі цар був господарем величезної тюрми, що називається Росією. І в ній вона почувалася 
ув’язненою. Лесин моральний максималізм, її нагадування про честь у «подлі» часи – ду-
же актуальні. Бо ж коли бачиш, скажімо, як наші кращі актори біжать зніматися в анти-
українських фільмах російського виробництва, стає сумно й гидко. Адже, крім грошей, є 
ще багато чого іншого у цім світі. І хіба цього не розуміють два Богдани – Ступка і Бенюк?

– Вас знають як редактора порталу «ЛітАкцент». Які зміни сталися з часу 
його заснування?

– Проект почався у листопаді 2007-го року. Ясна річ, він видозмінювався. У 
2008-му ми почали книжковий рейтинг «ЛітАкцент року». Визначаємо кращі книж-
ки у номінаціях «Художня література» й «Літературознавство», а також книгу-
невдаху, автору якої дістається анти премія «Золота булька». 

– А стосовно літературних критиків – авторів «Літакценту». Яким молодим 
гострим перам можна радіти нині?

– Один із мотивів створення «Літакценту» – спростувати поширену думку, що 
критики немає. 

– То вона таки є?
– А хіба Ви не бачите? Є, звичайно. Ось переді мною три томи альманаху «Літ-

Акцент», скоро вийде четвертий. У кожному – по 500 з лишком сторінок. Колись, че-
рез якихось 10-20 років, ці томи будуть сприйматися вже як історія літератури. І тоді 
в них зазиратимуть, щоб краще зрозуміти, якою була література 2000-х. Ви запитує-
те про молодих авторів? Назву кілька: Дмитро Дроздовський, Олександр Стусенко, 
Юля Джугастрянська, Ігор Самохін, Ольга Купріян… Останні півроку у нас активно 
друкується Яна Дубинянська. Хотілося б, щоб «ЛітАкцент» був привабливим інте-
лектуальним майданчиком, на якому цікаво зустрічатися розумним людям. Навіть 
якщо вони мислять зовсім неоднаково.

– Наостанок кілька слів про Володимира Винниченка.
– Винниченко був із породи одержимих людей. Його місіонерські проекти ча-

сом нагадують великі утопії. За сприятливих обставин він міг би закінчити якою-
небудь конкордистською комуною на зразок тих, які влаштовуються в різних куточ-
ках планети сучасними Вчителями і Пророками. Хтозна, може, це був би далеко не 
найгірший український проект – проект пошуку людьми дороги до храму? 

Втім, судити можемо про те, що відбулося. А відбувся передусім Винниченко-
письменник. Він був мрійником і талановитою особистістю – за всіх «перепадів рів-
нів» у своїй творчості. А так – нічим, здавалося б, і не відрізнявся від інших...
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«Бути українцем – це значить 
бути постійно в стані доказування 
свого права на існування».

Володимир Винниченко. 
«Щоденник», 1923

Non omnis moriar1

Горацій

Кричу

Боже святий! Не роби з мене статуї! 
Настіж розкрийтеся, заходе й сходе, 
Щоб, наче стяг, серед бурі й негоди 
Міг на всесвітньому протязі стати я!

Бути не прагну ні aere perennius2,
Пишно й недвижно стояти, 
Ані сподобитись слави смиренної,– 
В вічності богом лишитись розп’ятим.

Хочу, щоб било життя і товкло мене, 
Щоб не жаліло ударів драпіжних, 
Брало за горло, неначе грабіжник, 
Громом разило, періщило пломенем.

А як конатиму, дико волаючи:
«Сотень віків не доживши, я гину!»,
Хай мене шарпа в останню годину
Вітер мій вірний, з жалю завиваючи!

Юліан Тувім

1 Весь я не помру
2 Довговічніший від бронзи

Мій ярий крик, мій біль тужавий,
Випалюючи ржу і гріх,
Ввійде у складники держави,
Як криця й камінь слів моїх.

Євген Маланюк
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ПРЕЛЮД ВІД ТЕОДОСІЯ ОСЬМАЧКИ
З РОМАНУ «СТАРШИЙ БОЯРИН»
Розділ сьомий

День був теплий і тихий, хоч і не видко було сонця за дуже високими білястими 
хмарами. Тому дід Гарбуз в одній білій сорочці з розхристаною грудниною біля кри-
ниці під тином, на простеленій сивій попоні сидів і лагодив ремінну шлею, незважа-
ючи на те, що серед двору до високого стовпа, на якому стримів ліхтар, прив’язано 
було чорного осідланого коня. Він неспокійно крутився коло своєї прив’язі, то знов 
ставав і гріб копитами землю. Видно, вершник мав швидко їхати туди, відкіля при-
був, коли не ввели в конюшню його вороного, яким уже ніхто не цікавився, крім чор-
ного собаки Пірата. Він, виплигнувши на свою будку, злігши животом на її гребінь і 
підтримуючи рівновагу тіла, опирався правими ногами на правий бік дашка, а ліви-
ми – на лівий,– і пильно слідкував за конем. Щойно кінь починав гребти землю, Пі-
рат ставав на всі чотири лапи і статечно гавкав, ніби змушуючи до конче потрібного 
супокою. Коли ж кінь переставав гребти і тільки крутився, махаючи нервово хвостом, 
то Пірат знов злягав животом на гребінь будки і пильно, не спускаючи ні на мить ока 
з коня, слідкував за зміною його чину. Тоді, як товариш Піратів, другий собака, білий 
з жовтими плямами Хапко, хоч і не прив’язаний одкинувши ноги, лежав під тією са-
мою будкою нерухомо, неначе з не написаної Гоголем повісті п’яний січовик під шин-
ком, у якого цигани вже вкрали і коня, і повивертали кишені, і шаблю витягли з пі-
хов і встромили в зелений гарбуз на сміх та на наругу православному і хороброму сі-
човому товариству.

Гордій, переходячи двір, помітив коня, і думка шибнула, що кінь похожий на казко-
вого Маркуриного Ремеза, і йому стало важко і холодно в душі.

Але ні дід Гарбуз, ні Пірат, ні лежачий Хапко нічим не виявили уваги до перехожо-
го, неначе до якогось заволоки джміля, якому тільки й діла, що десь бовкнути гудом 
у далекі кущі на рів до кладовища і там зникнути, може, й навіки.

У кухні хлопця зустріла Дунька і звеліла скинути пальто таким голосом, який гово-
рив, що хоч він, може, й спить у себе дома нероздягнений, але тут нехай забуде свою 
негідну звичку і скидає та вішає на кілку семінарські ледарські клейноди.

Він її послухав безтямно і, витягши біленьку хустку з кишені, витер носа і, закинув-
ши рукою чуб з чола на голову, спитав: «Можна заходити?» Дунька відповіла: «Во-
ни вас ждуть».

Сьогодні на Гордієві був одяг, в якому він ходив до церкви в Черкасах. Цебто тужур-
ка з чорного сукна під високий ковнір та з ґудзиками в два ряди, бороду ж йому під-
пирав білий твердий високий ковнірець, штани були студентські. Так він, себе дум-
кою ще раз оглянувши після домашнього дзеркала, перед яким з півгодини сьогодні 
вранці чепурився, сміливо увійшов у столову. Світла дня тут було повно. І воно йо-
го вразило. Він схвильовано побачив невиразно окреслений гурток людей, а в них за 
спиною – двоє високих вікон, відчинених у сад. Відтіля на світлому теплі доходило 
в кімнату бджолине гудіння, шелест листя і цвірінькання горобців. Між вікнами під 
стелею у затінку страшно рельєфно виступала ікона св. Миколая. У Гордія промай-
нула думка, дивна своєю нелогічністю: «Чим відрізняється о. Миколай Мирлікій-
ський, дивотворець, від Гордія Лундика?»
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Але, неначе навмисне, аби заперечити всяку відповідь, з-за столу почувся хрипкий, 
зігрітий сердечністю чоловічий голос: «Ідіть, ідіть, прихильнице Винниченкової 
творчості, ми вас побачимо, який ви!»

Гість, у якого очі вже привикли до кімнатного світла, побачив, що то до нього обі-
звався о. Діяковський. Він був неголений, борідка звисала так на груди двома кінцями,
схожими на ластів’ячий хвіст, що не можна було розібрати, чи то такі вуса, чи боро-
да разом з вусами. Сірі очі дивилися з-під широкого чола великим смутком і приві-
тністю, і всю високу, худу постать освітлювали світлом непоборного горя. Вдячний 
хлопець підійшов під благословення, але отець Дмитро не дав руки, одвівши її тро-
хи за спину, і сказав:

– Я знаю, що Ви атеїст, а всяка дисгармонія порушує чистоту юнацької душі!
Лундик зніяковіло відповів:
– Я з пошани.
– Нехай і так. Але чи ви з пошани цілували в руки хоч одного свого учителя? Вихо-

дить, що така пошана, яку ви хочете виявити мені, зв’язана із станом нашого культу. І 
тому в хлопця з вашими переконаннями вона буде ніщо інше, як лицемірство. А вся-
ка нещирість нівелює людський характер і роз’їдає волю певніше, ніж іржа залізо. І 
ви вже мені вибачайте, що я заради першої зустрічі з вами, хоч ви вже вчитель, дозво-
лю собі дійти краю в думці, піднятій у душі даною хвилиною. Наше життя, незважаю-
чи на те, що світ ввесь є дивне Боже створіння, варте, аби його проклясти всім гнівом 
нашого серця, бо воно коротке, бо ми мусимо у великих муках його кидати і перехо-
дити в інший світ. Але коли ми його не проклинаємо, то тоді вже не обтяжуймо умов-
ностями, які не відповідають переконанням нашої совісті. Та сідайте, будь ласка. Це 
от моя дочка Варка, а то її наречений Харлампій Пронь. Не обтяжуймо, кажу, умов-
ностями, які не відповідають правді формування нашого духовного єства і найгрун-
товнішому його цементу – тій думці, що нею ми приймаємо і міряємо світ.

Тут він закашлявся і, взявши чайник, який стояв коло нього на столі, з рурки по-
тяг рідини, змістимої у ньому, і знов поставив на те саме місце. Гордій, аж тепер сів-
ши, обвів усіх очима і помітив, що Пронь круглоголовий, з червоним обличчям і ву-
сами, підкрученими вгору. Але побачене не перейшло у настрій і не підсилило гото-
вого в душі, бо якраз увійшла Дунька і почала споготовлювати стіл і не дала устояти-
ся сприйнятому. Вона поставила у шклянім відерці малинового варення, і у великій 
синій вазі на високій ніжці жовтих солодких та крихких коржиків. І поставила перед 
кожним запахущого чаю і по малесенькій посуді для варення. Всі стали брати варен-
ня і пити чай. Сьорбнув і Гордій, але, опікшися, відсунув питво, аби стигло. Це помі-
тив Пронь і порушив загальне мовчання.   

– Що, немає хисту пити культурну рідину?
Гордій, зненацька захоплений питанням, в єдину мить збагнув, що незадоволення в 

його душі і важкість там є ніщо інше, як ненависть до Проня. І, нічого не сказавши, 
став тяжко дихати. Але панна Варка, слідкуючи пильно за всіма, поспішила Лунди-
кові на виручку:

– А ви їжте коржики, поки прохолоне трохи чай. Вони і без нього добрі.
І він вже тепер побачив її всю, одягнену в чорну шовкову сукню з рукавами по лік-

ті, і на високих дівочих грудях знов червону квітку, тільки вже троянду. А з прегар-
ної її голови злягала на спину і довга, і темна, і густа коса, підв’язана на потилиці бі-
лою стрічкою.
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І та увага, і та турбота, що чулася в її словах, нагадувала побивання тієї синички, му-
дрої пташини, що зопалу вскакує в ятір, який рибалка вранці застромлює сушити-
ся після нічного стояння в ставку. Вскакує і зараз же відчуває свою небезпеку і почи-
нає бігати і встромляти голову в кожну клітину рибальської снасті, шукаючи вихва-
ту, поки не прийде рибалка і супокійною рукою не випустить на волю. А де ж та рука, 
що цю красуню виборсає з тенет, які їй сплела доля? І дужче в серці Гордієвім заго-
готала злоба на чорного чоловіка у високих чоботях. Бо він її візьме з тенет, та не як
супокійний і богобоящий рибалка, а як пастушок, і буде гратися вловленою душею, 
доки схоче. І немає ніде спасіння. І він глянув на отця Діяковського, глибоко зітхнув-
ши, і побачив, що панотець дивиться то на неї, то на нього, і в вічу стоять здивування
і якась здогадка; а пальці ті, якими він тримає на столі чайник з горілкою, здригають-
ся. І спитався отець Діяковський, ніби всіх, але Гордій відчув, що то питають і виправ-
довують його і натякають, що автор, про якого починається мова, теж селянин:

– Ну, а в Винниченка, на ваш погляд, єсть хист? Бо бувають речі, за які людей ціну-
ють і тоді, коли вони не вміють чаювати.

– О, Винниченко великий хист. Особливо в малих оповіданнях, де мова стисла і 
персонажі як живі. Хоч, правду кажучи, я страшно реготав, дивлячись на «Молоду 
кров». І кажу, що такими оповіданнями, як «Тюремна Шехерезада», «Зіна», «Ма-
ленька рисочка», «Боротьба», «Чекання» і «Купля» та іншими подібними він дорів-
нює до найкращих творів Джека Лондона!

– Еге ж, він великий митець, – згодився отець Дмитро, – але стоїть на хибному шляху.
Він пішов за загальною європейською модою, що має тенденцію до зміни цілосвіт-
ніх порядків, яка для своєї мети обрала найрухливішу частину людей: міську голоту 
і міське робітництво, присмикуючи сюди теж, але вже як додаткову силу, і селянську 
нужду. Таким чином, Винниченко відгородив себе від монолітної, багатомільйонової 
і рідної дрібновласницької стихії, яку трудно зачепити якимись агітаціями, скерова-
ними до зміни нелюбих політичних порядків. Пішов за цією модою і став похожий 
на ту бабу, якій приспішило топити в печі, а готових дров у хаті немає. І вона виско-
чила з сокирою надвір, а перед нею стоїть дуб. Вона його сокирою цюк раз, цюк два. 
Не рубається. Глянула вгору: велетенське дерево! І каже: «Не годиться на паливо...» І 
побігла у вишник і за півгодини нарубала тоненьких вишеньок, які годяться і на під-
пал, і нашвидку протопити. Тільки що ця баба все ж таки розумніша від Винниченка,
бо якби її спитали: «Ну, коли дуб не годящий у піч, то, може, таки навіщось придат-
ний?» — то вона б сказала: «Ого, ще й як». А якби Винниченка спитали: «Чи україн-
ська селянська стихія на щось годиться?» – то він би сказав: «Ні, не годиться ні на 
що, бо раз у раз працює і раз у раз їсть і має завжди повний шлунок вареників і ков-
бас і не схоче слухати промов, скерованих до руйнації власного добробуту...» А якби 
він був удумливіший, то й не сходив би на чужі манівці, а помагав би своєю творчістю
зміцнюватися селянству морально і духовно, незалежно від сусідства загребущого та 
від лукавства їх сичущого. 

І кашлянув Гордій, почувши у панотцевих словах правду, яку заперечити не мож-
на, але яка його власної правди в душі не затемнила, а, навпаки, зробила її милішою 
і більше вартою уваги і жалю, як і сама хлопцева доля, захитана останніми днями. 
Кашлянув, подивився навкруги і зрозумів, що трапиться щось несподіване для всіх і 
для нього. І трапиться таке, якого вже обминути ніяк не можна і яке кине все його по-
чуттєве життя з найвищої точки небезпеки на найнижчу скелю, підсунуту колишніми



34Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

обставинами побуту та виховання. Кашлянув і почав говорити схвильовано і трохи 
запикуючись:

– Еге ж! Винниченко великий хист, і в семінарії я був найбільший і найщиріший 
його прихильник і читач. І справді, без дозволу директора і законовчителя отця Пел-
гусія Перепічки я їздив у Київ, аби тільки побачити п’єсу «Молода кров». Але Вин-
ниченко для мене має значення не тільки як художник слова. Він з кожного твору ви-
ступає ще як соціял-демократ, який говорить моїй свідомості, що треба конче спілку-
ватися з міським українським робочим людом і відняти у поміщиків землю для «не-
заможного» українського селянства. А на Україні, ми: знаємо, все поміщицтво чужо-
національне. Тому горожанської війни не буде, а буде національна навіть у спряму-
ванні на відняття дібр у можновладців. Про що потурбуються і партійні товариші, і 
такі, як я, прихильники рідної культури.

І тут він, задиханий і почервонілий, глянув на Проня. А той, неначе цього й ждав, 
швидко вийняв з кишені револьвер і, поклавши перед собою на стіл, так, що аж за-
бряжчав увесь посуд, з притиском, сповненим непохитного переконання, виголосив:

– Ви як ішли через двір у цю оселю, то, певно, бачили чорного коня, прив’язаного 
до ліхтарного стовпа? Він похожий на Маркуриного Ремеза. А тепер дивітеся, при-
хильнице української культури, на цю блискучу цяцьку, що я ось витяг із кишені і по-
клав перед собою. Зараз вона промовляє так, як звичайні ілюстрації, тому нехай мої 
слова будуть пояснювальним текстом до них. Чорного коня я собі купив у Телепені
минулої неділі на те, аби їздити у своїм господарстві і до тих селян, у яких і досі не 
втих розголос про Маркуру. Аби їздити і нагадувати мужикам, що мають у мені тако-
го добродія, якого вони убили колись. А цей револьвер на те вам показує, щоб ви ба-
чили, що є ще поміщики, хоч і з місцевих громадян, але інтереси яких однакові з по-
міщиками всієї Росії. І що у вашу Україну, коли вона простягне руки по мою землю, 
я стрілятиму, як у дику свиню! 

Лундик прохрипів:
– То вам і доля випаде така, як кацапським можновладцям!
– Помиляєтеся ви разом з панотцем Дмитром. А втім, шановний господар на почат-

ку своєї священичеської діяльності справді був небезпечний існуючому ладові. А те-
пер уже все гаразд. Ви вибачайте, отче Дмитре, за одвертість.

Отець Діяковський, нічого не сказавши, тремтячою рукою тільки підняв до уст чай-
ник з горілкою, а Пронь розходжувався:

– Пуришкевич, Савенко, Марков, князь Мещерський, графи Бобринський і Столи-
пін на останній Сесії державної Думи домоглися закону, який вже не буде ставити-
ся до українського питання, неначе селянська дівка в коровні до поповича. Цей закон 
засуне і підступні стежки із заходу «пруссакам», мазепинству галичан. А без їх що ви 
зробите? Нічого. А селяни соціалістів ненавидять, бо інстинктом почувають, що вони 
підкопуються під їх старосвітське щастя. І кожний учень вищої чи середньої школи у 
них носить назву соціаліста. Ви чули, що минулого року експропріатори ограбували 
телепинський завод. А минулої неділі проходили через село два студенти. Один з Ні-
жинського інституту, здається, син ташлицького попа, а другий з Дерпського ліцею, 
брат носачівського лісничого. І ось наш п’яний селянин Гнатко Щенюк, їх побачив-
ши на канаві сидьма під селом, побіг на вигін і став кричати через церковну ограду до 
дзвонаря: «Дзвони, Микито! Соціалісти прийшли село підпалювати. Вони грабують 
заводи, щоб селяни не їли цукру!.. Дзвони!.. Бо пани мають цукерки, халву і родзин-
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ки. То щоб ми рота не роззявляли на їх ласощі, вони роблять нам цукор, а соціалісти 
хотять, щоб ми їли тільки печені буряки. Дзвони, Микито, бо он вони сидять і хотять 
підпалити село і хотять пустити нас у старці». Микита схопився, ніби опарений, і по-
чав дзвонити на ґвалт. Позбігалися селяни і були б повбивали їх, та нагодився я і обо-
ронив. Як бачите, хліборобську стихію трудно потягти за соціалістами, як зазначив  
ще шановний пан-господар.  Тому нехай  цей випадок буде вам пересторогою: як тіль-
ки схочете в нас відібрати землю, то так дамо вам, що ви й зуби визбираете!

І, ніби мандрівник, зв’язаний харцизами на глухім шляху, дивиться на ніж, яким 
уже зарізали батька і матір і який лаштують всадити і в його горлянку, з таким по-
чуттям дивився Гордій на Проневу ліву скивицю, яка, коли він говорив була найчер-
вонішим місцем на всім обличчі. І не встиг розмовник перевести дух після говорін-
ня, як Лундик, справді блідий, аж жовтий, поглянувши на образ св. Миколая, швид-
ко схопився і, підскочивши до опонента, учистив з усієї руки у те місце, що притяга-
ло зір, і вигукнув:

– Ось як дискутують з сердегівськими аріями! 
Пронь від удару упав  зі стільця,  який з гуркотом відлетів до стіни, але Гордій вже 

на зваленого не дивився, а підіймав допитливо несамовитий погляд на панотця, до 
краю здивованого. І почув страшний своїм звучанням голос:

– Навколішки, собача душе!
І глянув Гордій на Проня знов, аж він уже стоїть, а з лівого ока течуть сльози у два 

струмки по щоці, і в правій руці тремтить револьвер, справлений йому в обличчя. І 
мить за миттю чорна голова кричить:

– Навколішки, навколішки, собача душе!
І що сподіялося в розбурханій семінаристській душі, але він, преспокійно повернув-

шися спиною до небезпеки, став повільно йти до кухонних дверей, і на єдину тіль-
ки мить йому забажалося плигнути через стіл, одіпхнути панотця, вискочити у вікно 
і бігти через яр додому тим самим напрямком, яким він уже йшов з першої зустрі-
чі з панною Варкою. Але переміг темний людський інстинкт, який знав, що стоян-
ня тут перед револьвером чи вклякання навколішки з переляку або втікання прине-
сло б раптову смерть. Цьому темному почуттю допомогла і панна Варка, підскочив-
ши до Проня з криком:

– Не стріляйте!
І вдарила по озброєній руці.
Револьвер стрельнув і поцілив в синю вазу, яка брязнула друзками. І застукоті-

ли жовті коржики, розкочуючися по столі і гупаючи на підлогу разом з дзенькотом 
шкла. Гордій опинився в кухні. А отець Дмитро, тримаючи в правій руці чайник з го-
рілкою, підійшов до Проня, який схвильовано ховав у кишеню зброю, заговорив:

– Будь ласка, шановний пане, цього тижня не турбуйтеся робити до нас візиту, бо 
панна Варка Дмитровна поїде до своєї родички в Полтаву!

А Пронь, повернувшися до панни, спитався:
– А ви що скажете?
Вона на нього подивилася і сказала:
– Нічого.
І вийшла швидко у свою кімнату, і чути було, як ізсередини заперлася. А Пронь ви-

гукнув:
– Виходить, що чорта не прохай, він сам прийде. До побачення!
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І, гупаючи підборами чобіт, вийшов із столової. Отець підійшов до дверей доччиної 
кімнати і постукав. Але звідти почулися слова, здавлені риданням:

– Татусю, зараз не йдіть! 
Батько відповів:
– Добре, дитино.
І, обернувшися, почав дивитися по кімнаті і нарешті гукнув у розчинені двері кухні:
– Дунько, йди прибери!
І сам пішов до себе в кабінет. Увійшла наймичка й стала роздивлятися по кімнаті.

Тодось Осьмачка народився 16 травня 1895 р. в с. Куців-
ка на Черкащині в селянській сім’ї. Тут же здобув середню 
освіту. Писати поезії розпочав ще в школі. У 20-х рр. закін-
чив Київський інститут народної освіти, працював учите-
лем у Київських школах. 

З початку Першої світової війни перебував на фронті. За 
поему «Думи солдата» потрапив під військово-польовий 
суд. Був звільнений революцією 1917 р. Увійшов до літе-
ратурного угрупування «Ланка». Видав три збірки поезій: 
«Круча» (1922), «Скитські вогні» (1925), «Клекіт» (1929). 
З 1926 р. належав до організації МАРС. У 30-х рр. намагав-
ся перейти західний кордон, був спійманий, сидів у Бутир-
ці та Лук’янівській в’язниці, проходив курс примусового лі-
кування в Кирилівській психіатричній лікарні, звідки втік і 

переховувався у рідному селі.
У 1942 р. приїхав до Львова, а звідти потрапив на Захід. Жив у таборах для пере-

міщених осіб. Гнаний манією переслідування, постійно переїжджав з місця на міс-
це: жив у країнах Європи і США. Були видані збірки «Поет» (1947, 1954), «Кити-
ці часу» (1953), «Із-під світу» (1954), три повісті: «Старший боярин» (1946), «План 
до двору» (1951), та «Ротонда душогубців» (1956). Активно співпрацював з органі-
зацією письменників-емігрантів МУР. Здійснив блискучі переклади із О. Вайльда і 
В. Шекспіра.

6 липня 1961 р. у Мюнхені Т. Осьмачку розбив параліч. Друзі перевезли поета на лі-
кування до Нью-Йорка. 

7 вересня 1962 р. Тодось Осьмачка помер у Нью-Йорку.
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«Ви уявіть собі: я родився в степах. Ви розумієте, добре розумієте, що то зна-
чить «в степах»? Там, перш усього, немає хапливості. Там люди , наприклад, їздять во-
лами. Запряжуть у широкий, поважний віз пару волів, покладуть надію на Бога і їдуть. 
Воли собі ступають, земля ходить круг сонця, планети творять свою путь, а чоловік 
лежить на возі і їде. Трохи засне, підкусить трохи, пройдеться з батажком наперед, 
підожде волів, крикне задумливо «гей!» і знову собі поважно піде вперед.

А навкруги теплий степ та могили, усе степ та могили. А над могилами вгорі кру-
гами плавають шуліки; часами, як по дроту, в ярок спуститься чорногуз, м’яко, по-
важно, не хапаючись. Там нема хапливості. Там кожен знає, що скільки не хапайся, а 
все тобі буде небо, та степ, та могили. І тому чоловік собі їде, не псуючи крові хапли-
вістю, і, нарешті, приїжджає туди, куди йому треба.

Отже, я виріс у тих степах, з тими волами, шуліками, задуманими могилами. 
Вечорами я слухав, як співали журавлі біля криниць у ярах, а у день, ширина степів на-
вівала сум безкрайності. В тих степах виробилася моя кров і моя душа».

Володимир Винниченко

1
Родовід

Рід Винниченків з’явився у херсонських степах (на території теперішньої Кі-
ровоградщини) в часи кріпаччини. Згідно з родовими переказами, місцевий помі-
щик Шишковський виміняв у такого ж, як сам, полтавського поміщика, три селян-
ські сім’ї на кількох мисливських собак. Серед тих селян із Полтавщини були й пред-
ки Володимира Винниченка.

Оселилися вони в селі Веселий Кут (тепер Григорівка Новоукраїнського райо-
ну Кіровоградської області). Маєток же пана Шишковського, який виміняв кріпаків 
на гончих псів, знаходився в сусідньому селі. За тодішнім звичаєм, назва його мала 
увічнити ім’я господаря, тому й стало воно називатися Шишкіне, і називається так 
і понині. Григорівка ж (як коротко називали своє село селяни) після реформ Олек-
сандра II, якими скасовувалося кріпосне право, була невеличким степовим сільцем. 
На початку 1880-х тут налічувалося три десятки хат, у яких мешкали 79 чоловіків і 
92 жінки.

У Василя Винниченка – діда майбутнього письменника – було шестеро синів 
(Тиміш, Логвин, Зінько, Іван, Кирило, Прокіп) та донька Явдоха. Займалися вони 
хліборобською працею, а також чумакуванням. Наприкінці 1923 року, прочитавши 
«Спогади» Євгена Чикаленка, в яких ішлося й про його родину, В. Винниченко вва-
жав за потрібне поправити мемуариста: «мій батько заможним ніколи не був. Пастух, 
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наймит по економіях, себто з торгівлі, але потягло на землю; взяв в оренду в одного 
шахрая поміщика землі, той його обібрав і викинув з землі. Після того в шуканні за 
землею подалась уся родина в Сибір на переселення. Не добралась до Сибіру, осіла 
десь коло Челябінська, страшенно бідувала і втекла знов на Україну». Про те, що Ки-
рило Винниченко замолоду чабанував, вже на початку 1990-х згадувала й племінниця
письменника Любов Андріївна Винниченко. Доводилося йому також разом із молод-
шим братом Прокопом їздити в Крим по сіль. З батькової «чумачки», власне, й почи-
нається історія Володимира Винниченка.

Справа в тому, що, везучи сіль до Веселого Кута-Григорівки, Кирилові й Про-
копові Винниченкам нерідко доводилося зупинятися на нічліг у Єлисаветграді, на 
вулиці Солдатській, 49, де був заїжджий двір, який утримувала вдова Євдокія Пав-
ленко.

Була вона старшою за Кирила на п’ять років і мала вже трьох дітей: від першо-
го чоловіка – доньку Марію (за прізвищем батька Родашевську), від другого – си-
нів Андрія й Ілька (Павленків). Будинок на Солдатській, за згадками самої Євдокії 
Павленко, виглядав так: «Маленька хата, власна, в якій жила родина, на нижній ву-
лиці, у Єлисаветі, й де народився Володимир, мала двір і садок. У дворі були будівлі,
маленький павільйон, в якому жили дві єврейські родини з дітьми, і стояв амбар, де 
зсипався хліб та тримався коник Мальчик. Були два собаки: Жулька і Кадон...».

Вулиця Солдатська – це єлисаветградська околиця, далі відкривався степ. 
«Мілітарна» назва вулиці не була випадковою, оскільки в першій половині 
XIX ст. Єлисаветград мав статус військового поселення, а ще раніше, в середині
XVIII ст., Єлисавета Петрівна звеліла збудувати тут, на західному березі Інгулу, 
земляну фортецю – південний форпост Російської імперії. Нижче від фортеці, 
вздовж річки, тяглася Солдатська слобода, де мешкали офіцери й солдати Перм-
ського полку.

З південного боку Солдатська впиралася у вулицю Садову, яка називалася так 
тому, що виходила на знаменитий Міський сад, місце відпочинку й розваг єлисавет-
градців. А від Садової шлях вів на Веселий Кут-Григорівку, їхати до якої – не менш 
як 70 верст...

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ПРОЗИ 
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

Лінгвістичний аспект від Віталія Дмитрука
Однією з ключових ознак індивідуального стилю письменника дуже часто 

є синтаксична організація мови його творів.
З цього погляду для дослідження особливо цікавим видається мала проза 

Володимира Винниченка, і зокрема синтаксичне оформлення його творів. Ма-
теріалом для вивчення було обрано дитячі оповідання «Кумедія з Костем» та 
«Федько-халамидник», оскільки, на нашу думку, саме в цих творах авторська 
синтаксична організація виступає особливо виразно й створює неповторний ре-
алістичний ритм дитячої прози В. Винниченка.

Дитячі оповідання «Кумедія з Костем» та «Федько-халамидник» ма-
ють здебільшого описово-розповідний характер, який подекуди перериваєть-
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ся діалогічним чи полілогічним мовленням головних персонажів. Для описово-
розповідних картин творів Володимир Винниченко здебільшого використовує 
так званий «зображувальний синтаксис», що, фактично, є авторським мовленням 
і передбачає використання предикатів в імпліцитній формі 3-ї особи, напр.:

Це був чистий розбишака-халамидник.
Не було того дня, щоб хто-небудь не жалівся на Федька: там шибку з рогат-

ки вибив; там синяка підбив своєму «закадишному» другові; там перекинув діжку з 
дощовою водою, яку збирали з таким клопотом. 

3 Костем сталася чудна комедія.
Діло вийшло так.
Кость та ще троє хлопців – Данилко, Семенець та Микита – пасли  товар на 

лугу. Хлопці – свій, а Кость – панський.

2
Народження enfant terrible

Кирило Винниченко одружився на вдові Євдокії Павленко, і 16 липня 
(28 за н. ст.) 1880 року в них народився син Володимир. Енциклопедичні, довід-
кові, навчальні й навіть наукові видання 1990-х рр., на жаль, внесли чимало плу-
танини в цілком ясне питання, що стосується місця народження письменника. 
Ясне, оскільки ще в 1987 р. кіровоградський літературознавець Микола Смолен-
чук розшукав метричну книгу Єлисаветградської церкви Володимирської Бого-
матері, в якій рукою протоієрея Захарії записано, що 17 липня 1880 р. в цій церк-
ві було хрещено хлопчика, Володимира Винниченка, який народився 16 липня; 
батьки його «Кирило Василів син Винниченко, селянин-власник із села Весело-
го Кута-Григорівки Єлисаветградського повіту Бешбайрацької волості», та «Єв-
докія Онуфрієва дочка, законна його дружина. Обоє – православного віроспові-
дання».

Отже, Володимир народився в Єлисаветграді 16 липня 1880 р. – і наступно-
го дня був хрещений у місцевій церкві. А заплутав справу секретний циркуляр де-
партаменту поліції від 2 квітня 1903 р. в якому повідомлялося, що колишній сту-
дент, «вольноопределяющийся» Володимир Винниченко, який утік із батальйону 
і «считается в бегах», «происходит из крестьян деревни Великого Кута Витязев-
ской волости Елисаветградского уезда Херсонской губернии». Витязівська во-
лость справді існувала в Єлисаветградському повіті, от тільки в її складі не було 
Великого Кута! Зате в сусідній – Бешбайрацькій – волості можна було відшукати 
саме той Веселий Кут-Григорівку, де й жив Василь Винниченко зі своєю великою 
родиною (між іншим, у Бешбайраках, недалеко від Веселого Кута-Григорівки, на-
родився Марко Кроцивницький, фундатор українського професійного театру).

Через той секретний циркуляр вийшла ціла «історія з географією». Хоча сам 
В. Винниченко не раз писав про себе: «Родився в Єлисаветі на Херсонщині в липні 
1880 року». Та й мати згадувала, що її найменший син народився в будинку «на ниж-
ній вулиці в Єлисаветі»...
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Інтермедія від М. Смоленчука
ПОМИЛКИ У ЖАНДАРМСЬКОМУ ЦИРКУЛЯРІ
(уривки зі статті) 

«Інструктор Полтавського сільського споживчого товариства Гордій Коцегуб, 
котрий у серпні 1920 року в коморі Зіньківського споживчого товариства серед па-
перів для обгортання краму випадково виявив жандармський циркуляр про Володи-
мира Винниченка, і не підозрював, скільки клопотів завдасть майбутнім дослідникам 
життя й творчості письменника.

Жандармський архів пішов у Зіньковому на обгортки не випадково. О. Миха-
левич, соратник І. Карпенка-Карого, згадує, що жандармський архів Єлисаветград-
ського повіту теж продали місцевим крамарям на вагу. І не тільки тому, що існувала
паперова криза. То була, очевидно, одна з форм протесту проти дореволюційного ми-
нулого.

Та повернімося до згаданого циркуляра, чи обіжника, як його назвав журнал 
«Україна» кінця двадцятих років, де вперше документ опубліковано. Ось його зміст:

«М. В. Д. Департаментъ поліціи. По особому отдьелу. 2 апрьля 1903 г. № 3280.
Копія. Секретно. Циркулярно. 
Гг. губернаторамъ, градоначальникамъ, оберъ-полиційместерамъ, начальникамъ 

жандармськихъ губернскихъ и жельзнодорожныхъ полицейскихъ управленій и 
охранныхъ отдъленій и на всь пограничные пункты.

Вольноопредьляющійся 5-го саперного баталіона, квартирующаго въ гор. Кіевь, 
бившій студенть Универсйтета св. Владиміра Владиміръ Кирилловъ Винниченко 1 
февраля текущего года самовольно отлучился изъ баталіона и съ 16 февраля счита-
ется въ бьгахъ.

Сообщая о семъ, департаментъ полиціи проситъ подлежащія власти принять 
зависящія мьры къ обнаруженію мьста нахожденія Винниченко и, въ утвердительном 
случаь, подвергнуть его задержанію и передать мьстному воинскому начальнику для 
отправленія въ распоряженіе командира 5-го сапернаго баталіона, увьдомить о семъ 
департаментъ.

Названный Винниченко, 23 льтъ, происходить изъ крестьянъ деревни Великаго 
Кута, Витязевской волости, Елисаветградского  уезда, Херсонской губерніи, по окон-
чаніи златопольской гимназіи, поступилъ въ 1900 году въ число студентов Университе-
та св. Владиміра, откуда уволень 4 февраля 1902 года. 

Подлинное за надлежащими подписями.
Настоящий циркуляръ препровождаю гг. полиціймейстерамъ и исправникамъ 

для исполненія, требуя, на случай надобности, донесенія. 1903 года, апрьля 22 дня, 
№ 1779. Подписалъ губернаторъ кн. У р у с о в ъ. Скрьпилъ правит. канцелярій Л и с е н 
к о. Вьрно: Помощ. правит. канцелярій Ющевскій.

Съ подлиннымъ вьрно: За секретаря (підпис нерозбірливий)».
Великий Кут Єлисаветградського повіту Херсонської губернії як місце наро-

дження В. Винниченка згадується на сторінках журналу «Київ» у статті П. Федчен-
ка. Одні сприйняли інформацію як належне, інші піддали сумніву.

Такого села на карті Єлисаветградщини ніколи не було чи, обережніше вислов-
люючись, у жодному дореволюційному архівному документі виявити не вдалося.
Існувало до десятка Веселих Кутів, але жодного Великого.
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Я віддавна знав як істину, котра не потребує доведення, що В. Винниченко на-
родився у селі Григорівці Новоукраїнського району. Літ двадцять тому, створюючи 
літературно-меморіальний музей І. Микитенка у селі Рівному, чув про те від багатьох –
людська пам’ять довга. Говорили численні тамтешні мешканці, хоч ім’я Винниченка 
кинуто було за сім замків, та народові рота не затулиш. Але хто ті люди – забулося.

І ось тепер почалися колективні пошуки.
Особливо плутали карти деякі краєзнавці. Вчитель М. Суржок твердив, що Вин-

ниченко народився на хуторі Веселий Кут біля Коробчиного Новомиргородського 
району. С. Кожум’яка повідомляв, що тітка письменника, яка вчителювала в Лип’янці 
Шполянського району Черкаської області, казала, нібито Винниченко народився на 
хуторі Бур’януватому біля Коробчиного.

А письменник-земляк С. Плачинда говорив навіть про хату Винниченків у Ко-
робчиному.

Надійшов і своєрідний документ – директор Лип’янської середньої школи дав 
офіційну довідку про загадкову родичку письменника. «Як нам вдалося дізнатися,— 
писав він, — родичка письменника Винниченка В. К. Захар’єва Анна Наумівна, рідна 
сестра його дружини, справді працювала в нашій школі в 20—30 роках. Згодом вона 
вибула в с. Коробчине, де й померла.

Директор школи Гнатич М. С.»
«Мені відомо,— озвався один із найактивніших учасників пошуку вчитель-

краєзнавець М. Сухов,— що Винниченко бував у Ново Миргороді, виступав перед 
городянами в архієрейському саду (зараз на тому місці пустка, жодного дерева). В 
повісті Винниченка «Краса і сила» події розгортаються на Білій глині (це куток Но-
вомиргорода) у містечку Сонгород. Описи містечка точні, я, наприклад, ходив зі Зла-
тополя в Новомиргород, дивився на місто і впізнавав його в описах Сонгорода, зі-
ставляючи бачене з написаним».

Через кілька літ книжку оповідань «Краса і сила» (1906) прочитає І. Франко і 
скаже, що серед «безталанної генерації сучасних українських письменників вирину-
ло щось таке дуже, рішуче, мускулисте і повне темпераменту.., що не має меж своїй 
обсервації і границь своїй пластичній творчості».

Усі погляди, як бачимо, звернені в бік Златополя, всі наче змовились і йшли за 
П. Федченком, який викинув з тексту жандармського документа, що Великий Кут 
знаходився на території Витязівської волості. А од Витязівки, що загубилася у пів-
денних степах під Бобринцем, до Коробчиного – Златополя добрих дві сотні кіломе-
трів. Якийсь зв’язок зі Златополем та Коробчином письменник мав, але ж народився 
він у Витязівській волості. Досить прочитати його ранні оповідання, щоб побачити, 
де він ріс, відчути чумацький безмір степу і характер його мешканців.

Уже говорилося, що Веселих Кутів на Єлисаветградщині було багато: у Бобри-
нецькому, Знам’янському, Новоукраїнському, Ульянівському районах. Потрібно шу-
кати архівні документи.

1886 року в Херсоні, що був тоді губернським центром, вийшли «Результати 
подворной переписи Елисаветградского уезда 1883—1885 гг», тобто перепису, який 
майже збігся з народженням письменника (1880).

Довідник засвідчив, що на території Витязівської та сусідньої Бешбайрацької 
волостей було аж два Веселих Кути: Веселий Кут-Григорівка та у Шишковій Весе-
лий Кут–Шишкевичева.
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Отже, Григорівка на той час мала подвійну назву, до того ж Веселий Кут ішов 
першим. Важко сказати, до якої волості належало село – в межах виділеної шрифтом 
Витязівської волості поруч із Веселим Кутом-Григорівкою значилася чомусь і Беш-
байрацька волость.

На час перепису, тобто коли малому Володимирові виповнилося три роки, було 
в селі всього три десятки хат, де проживало 79 чоловіків і 92 жінки. Одним із чолові-
ків, виходить, був трирічний Володимир Винниченко?

Бачиться на тлі наведених статистичних даних і Кирило Винниченко, молодий ча-
бан коло незліченних поміщицьких отар. Бродило їх тоді по цілинних степах сотні тисяч.

Зрозуміла річ, у такому виселку, як Веселий Кут-Григорівка на тридцять хат, 
своєї церкви не було. Де ж тоді хрестили Винниченки свого сина? Поблизу – у Витя-
зівці? Чи в Бобринці? У сусідньому Рівному чи Бешбайраках?

Жандармський циркуляр неточний і у визначенні освіти Володимира Винни-
ченка – вчився він не в Златопільській, а в Єлисаветградській класичній гімназії.

Архів Єлисаветградської гімназії виявився набагато біднішим від Златопіль-
ського: має всього 55 одиниць. Це переважно протоколи педагогічних рад, далеко не 
щорічні і у неповному обсязі. Але в них про Винниченка виявилось десятка півтора 
документів. Та таких, що я не наважувався розповісти про них навіть близьким зна-
йомим – Володимира Винниченка, виявляється, двічі залишали на другий рік, мав 
він і посередню поведінку. Що це? Пішов до закладу, у якому вчитися синові вчораш-
нього наймита було не під силу? Але ж гімназист, достойний, судячи з архівних до-
кументів, найгірших епітетів, у рік закінчення гімназії написав знамените оповіда-
ння – «Краса і сила», за яке його одразу назвуть найталановитішим представником 
молодої переджовтневої української прози! Де ж істина?

Одна з єлисаветградських газет 1918 року внесла ще більшу плутанину в питання
про місце й дату народження письменника: «Родился 14 июля 1880 года в с. Витязев-
ке Єлисаветградского уезда в крестьянской семье. Отец его в молодости был пасту-
хом у помещика». Чи так це?

Одному із викладачів місцевого педінституту якась студентка-заочниця зізна-
лася, що вона – внучка чи правнучка Винниченка й що живе ще сестра письменника.
Прізвище випускниці викладач забув, хоч пам’ятав: родом вона, здається, з Новомир-
городського району.

Лінгвістичний аспект – 2

Однак поряд з цим варто зазначити, що докладного опису ми не бачимо, чи-
тач потрапляє в ситуацію практично відразу, з першого речення кожного з опові-
дань: стверджувальні майже непоширені прості речення, властиві здебільшого ди-
тячому мовленню, викладають власне сам факт дійсності. Це введення читача до 
зображуваної ситуації створюється насамперед завдяки відсутності будь-яких до-
даткових фактів про головних героїв на початку твору та використанню в структу-
рі речень займенникових компонентів, які, власне, і передбачають наявність пев-
ної інформації  про  зазначені події в читача.

Окремо слід сказати про використання автором у цих творах складних ре-
чень. Подібні конструкції трапляються здебільшого тільки в тих випадках, коли 
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Знову Новомиргородський район! Чи, бува, не з Коробчиного? Випускників із 
району на заочному відділі виявилося троє. Колишня новомиргородська студентка, 
якій було написано листа, довго мовчала, бо була на якихось курсах,— знову дове-
лося вдатися до місцевих краєзнавців. М. Сухов повідомив, що всі новомиргород-
ські випускниці до Винниченка ніякого відношення не мають, проте одна чула про 
правнучку Тамілу, звичайно, має вона інше прізвище. Звідки правнучка – однокурс-
ниця не знала. Це легко було встановити в обласному відділі народної освіти – Та-
міла Винниченко працювала вчителькою у Миколо-Бабанці неподалік Витязівки – 
як казав колись великий І. Мар’яненко, на бобринецьких хуторах. Дивовижний то 
край – звідти вийшли М. Кропивницький, Ю. Яновський, І. Микитенко. А тепер ще й
В. Винниченко.

Лист пішов у весняне бездоріжжя степу перед вильотом на тривалий час до цен-
тральних спецфондів. Відповідь довелося чекати довго. Невже і правнучка мовчати-
ме, як словесник із сусіднього села?

Перед самим виїздом у розгаслі південні степи нарешті з’явилась Валентина 
Винниченко, енергійна сільська вчителька із згадуваним листом до сестри. Родичів у 
письменника виявилось чимало, і осіли вони давно під самим Бобринцем, лише Тамі-
ла одірвалася від гурту. Коло них при доброму здоров’ї проживала Любов Андріївна
Винниченко. Ніяка вона не сестра письменника, а племінниця. Його самого дуже до-
бре знала – перевалило бабусі за восьмий десяток.

Валентина залишила дві кіровоградські адреси сестер Бовшиків, теж родичів 
Винниченка. Родом сестри з Григорівки – їхня мати була дружиною Прокопа Вин-
ниченка, дядька письменника. Під старість Кирило Винниченко, батько письменни-
ка, доживав віку в Григорівці у Прокопового сина Ілька Винниченка. Сестри добре 
пам’ятають Кирила Винниченка з 1921 року – саме тоді оженили Ілька на Любові 
Андріївні. На весіллі вперше й побачили діда Кирила.

Особливо багато розповідала про батька письменника Наталя Авер’янівна. Ка-
зала, що Кирило переїхав у Григорівку з Єлисаветграда, жив там десь на Сінній вули-
ці, на горбі. Бабуся вперто твердила, що Винниченки мали одного сина – Володимира,
про нього вона нічого не знала. А як же тоді зі старшим братом письменника, друка-
рем, котрий допомагав йому вчитись у гімназії?!

в тексті наявні елементи описового або розповідного характеру, які є мовленням 
«від автора». Однак в інших ситуаціях він уникає вживання цих одиниць, досить 
широко послуговуючись парцельованими та приєднувальними конструкціями. 
Вони надають текстові динамічності, «фотографічності», акцентуючи увагу чита-
ча на тих моментах, які є значущими для розкриття ідеї твору, напр.:

Але Федько, мов не чуючи, підбіг на край своєї крижини і знов став тикати під 
нову крижину. Та була зовсім тонка. Спробував надушити її палицею, – угинається. 
А позаду кричать і махають руками, щоб вертався. Федько вибрав іншу – ця тов-
ща. Розбігся і стрибнув. Крижина тільки злегка хитнулась і заспокоїлась.
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Кирило Винниченко помер у 1933 році, коли йому було років дев’яносто, Ілько 
жив до 1937-го. Його, як і батька письменника, поховано у Григорівці.

Намічувана зустріч у селі під Бобринцем не відбулася з поважних причин. Спо-
гади Любові Андріївни Винниченко записані її внучкою Валентиною в присутності 
двох свідків і скріплені гербовою печаткою сільської ради.

Це не формальність. Любов Андріївна – єдина з роду Винниченків, котра зна-
ла письменника особисто.

Повідомлення Л. Винниченко виявилися просто-таки сенсаційними. З’ясу-
валося, батьки письменника походили з Полтавської губернії. Григорівські пани ви-
міняли Винниченків та ще дві кріпацькі родини, Сущенків і Дрофів, за п’ять мислив-
ських собак. На підставі трьох джерел – спогадів Любові Андріївни, чернеток Вален-
тини Винниченко та її листа від 5 травня 1988 року – вдалося встановити склад ро-
дини Винниченків: крім батьків, у ній налічувалося шестеро хлопців та дівчина. Ось 
їхні імена – сини Тиміш, Логвин, Зінько, Іван, Кирило, Прокіп, дочка Явдоха. Бать-
ка звали Василем.

Маємо родослівну на всіх Винниченків. У Прокопа ми уже знаємо сина Ілька і 
невістку Любов Андріївну. В родоводі Кирила – знову лише син Володимир. А де ж 
старший брат, друкар?

Любов Андріївна Винниченко згадувала так:
«Разом зі своїм меншим братом Прокопом, мого чоловіка батьком, Кирило 

їздив у Крим по сіль. Їздили вони волами, часто привозили сіль до Єлисаветграда, 
зупинялися на постоялому дворі. Там Кирило познайомився з вдовою Явдохою Пав-
ленко та оженився на ній. У вдови було троє дітей: від першого шлюбу дочка Марія, 
від другого – сини Андрій та Василь. Андрій – це мій батько.   

Потім у них знайшовся син Володимир».
Це все, що ми знаємо з життя батьків письменника у пореформені десятиліт-

тя. Те, що Кирило Винниченко чумакував, може, у супрязі з молодшим братом, свід-
чить про наявність у них бодай пари волів. Було, звичайно, у братів і постійне місце 
проживання. Тільки не в Єлисаветграді – чого б вони тоді зупинялися на заїжджо-
му дворі?!

Родинні взаємини оповідачки з Винниченками такі тісні, що їй не можна не 
вірити. Андрій Павленко і був старшим братом письменника (по матері), який пізні-
ше оплачуватиме навчання в гімназії. Отож розкрилася ще одна загадка. Кирило Вин-
ниченко пішов у прийми до єлисаветградської вдови Явдохи. Спершу жили вони, за 

Лінгвістичний аспект – 3

В обох творах значну частину посідають діалоги та полілоги, для яких властиве 
використання неповних ситуативних речень, обірваних конструкцій та вигуків, напр.:

Раптом звідкись прийшов Федько. Кожушок його був весь мокрий, чобітки аж 
порижіли од води, шапка в болоті. Але він весь сяяв і махав величезною палицею, яка 
була вдвоє більша за нього.

– Хлопці! А де я був! – закричав він ще здалеку.
Всі кинули кораблики й підбігли до нього.
– А де? А де? 
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свідченням Любові Андріївни, на Солдатській вулиці, старші брати закінчили на Ви-
ковій початкову школу, пізніше вступив туди і Володимир.

Про існування брошури Тищенка оповідачка не знала. Така була домовленість 
із Валентиною Винниченко, на яку лягла основна дослідницька робота. І все ж Лю-
бов Андріївна розповіла внучці анекдотичний випадок із життя Володимира Винни-
ченка, дивовижно співзвучний з викладеними у брошурі фактами.

«На іспити одягнув він бриль, взяв паличку, кирею і пішов до гімназії. Його ви-
гнали, сказавши, що він прийшов вчитись сюди не на свинопаса, а на чиновника». Рід 
Винниченків приніс до нас ту бувальщину через покоління.

Ще кілька слів про батька письменника. Категорично стверджувати, що жив він 
постійно тоді у Єлисаветграді, навряд чи можна, адже Кирило Винниченко у роки на-
вчання сина в гімназії належав до селянського стану. 

Користуючись нинішньою термінологією, батько прописаний був у Григорів-
ці, де мав якусь власність. Стає зрозумілішим, чому оплату за навчання Володимира 
взяв на себе в удовиній хаті старший син Андрій.

Прояснюється й місце Новомиргородщини у біографії письменника – Андрій 
Павленко, кинувши роботу в друкарні, чомусь виїхав з Єлисаветграда і влаштувався 
у Златополі наглядачем місцевої в’язниці. З часом він, парубок, зачастив до Коробчи-
ного, що неподалік Новомиргорода, й оженився там на Марфі Наумівні Жосан. Анна 
Наумівна, про яку писав директор школи,— сестра Марфи, а не першої дружини Ки-
рила Винниченка. Про таку Любов Андріївну ніколи не чула.

Природно, що В. Винниченко приїхав до Новомиргорода складати екзамени на 
атестат зрілості – у родині старшого брата по матері він відчував себе по-домашньому. 
Недарма саме тут юнак сів за свій перший досить великий твір (швидше повість, ніж 
оповідання), недарма він, написаний на квартирі стражника в’язниці, грунтується на 
кримінальному матеріалові.

Кирило Винниченко страшенно бідував. Навіть хату продав і купив гіршу на 
Виковій, щоб якось перебитися. Буваючи у діда Кирила, Люба Павленко на власні 
очі бачила, як у самоварі куліш варили.

У 1919 році помер Андрій Павленко. А через якийсь час приїхав у Єлисаветград 
Прокіп Винниченко і сказав: «Марфуша, віддай заміж Любу за нашого Ілька». У 1921 
році вони побралися. Того року переїхав до Григорівки і Кирило Винниченко, посе-
лився в одного зі своїх родичів. Той дав старому плуг, пару коней і послав у поле. Та 
Кирило Васильович працювати вже не міг.

Кость надів картуз і якось раптом весь зіщулився. Губи йому посиніли, то-
ненький носик побілів і витягнувсь, очі забігали непокійно. Він навіть застібнув під-
жачок.

– Ага! Холодно? – злорадно закричав Семенець. – Ага! Застібаєшся!
– На! – зараз же випнув губи Кость і навіть розстебнувся. – Хочеш, голий 

роздягнусь?
– Ану! Ба не роздягнешся.
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Пішов тоді до Ілька, Прокопового сина:
— Прийми мене, бо мені там дуже важко.
І заплакав.
Він так і жив у племінника до смерті. Помер у Григорівці. Була фотографія по-

хорону, Люба її вислала до Франції В. Винниченку. Од нього одержала два листи. У 
першому він дякував, що поховали батька. Другим повідомляв, на який банк вислав 
гроші.

Нещодавно Винниченки побували на своїй прабатьківщині у Григорівці. Осо-
бливо плідною виявилася зустріч Л. А. Винниченко з племінником М. Ф. Цибенком. 
Микола Федорович щиро зрадів приїздові рідні.

«Коли я почала розпитувати про Винниченка Кирила, — пише у листі від 4 
травня 1988 року Валентина Винниченко, — він сказав, що про нього добре знає тьо-
тя Люба. А я йому: «Вона сидить у машині». Тут і почалися спогади».

Літ п’ятнадцять тому Цибенку розповідав про Винниченків дід Авер’ян Бов-
шик, другий чоловік матері Ілька Винниченка. Жив він і помер у Григорівці.

Виміняв три родини кріпаків, казав дід Авер’ян, григорівський пан Шишчан-
ський чи Охрамовський. Маєток пана, як я й здогадувався, знаходився не в Григорівці,
а, пише Валентина зі слів Цибенка, «десь, мабуть, у Шишкіно». Село назване так, оче-
видно, на честь пана. У Григорівці, неподалік од річки, донині є ставок, який, жителі 
називають Охрамовським.

Згаданий лист пролив якесь світло і на першу назву села – Веселий Кут. Краще 
процитуємо: «Можливо, це була офіційна назва, яка не прижилася. Григорівка має 
декілька кутків і один з них – Виселки, можливо, і називали Веселим Кутом. Ще Ци-
бенко говорив, що поблизу були хутори, один з них міг бути Веселий Кут».

Одне слово, перша назва села нинішнім поколінням його мешканців невідома, 
лишилася вона тільки в архівних документах.

Найцікавіша деталь листа – з семи літ малий Володимир Винниченко їздив до 
свого діда Василя у Григорівку. Про дитинство Винниченка збереглися різні леген-
ди, що засвідчують велику обдарованість письменника. Сказане Цибенком відносно 
місця садиби григорівських панів у Шишкіному навело на думку, чи не закономірний 
отой повтор Веселих Кутів у Шишкіному та Григорівці? Пан міг офіційно називати 

Лінгвістичний аспект – 4

Перерваність речень ще більше увиразнює смислову та інтонаційну членова-
ність тексту, інтенсифікує ознаку дії, забезпечує відчуття напруги. Завдяки своїй
синтаксичній гнучкості й практично необмеженій варіативності, цей спосіб 
експресивно-смислової акцентуації вільно вводиться в контексти найрізноманіт-
нішої тональності. Цікавим також у діалогічному мовленні є використання В. Вин-
ниченком такого традиційного прийому синтаксичного зображення, як повтор, ко-
трий не лише надає експресивності та емоційності ситуації, але й виражає настрій 
та психологічний стан головних героїв. Використання часток та вигуків тільки
посилюють цей ефект. У тканин діалогів автор вміло вплітає також і генітивні ре-
чення (У мене не було матері!; У мене нема дядька! Нікого нема!; Ба нема!; Нема! 
Нема!).
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села, які йому належали, однією назвою, хотіли того григорівці чи ні. Реформа відбу-
лась, а офіційні назви сіл лишилися! 

Знати б, де стояв панський маєток?
Книжка «Результати подворной переписи 1883–1885 г...» відповідала й на це за-

питання.
До Бешбайрацької волості відходило три села – Караказелєва, Веселий Кут 

(Григорівка) та Шишкова (Веселий Кут, Шишкевичева). Останнє село – найбільше 
у волості: три будинки, вісімдесят хат та дві землянки.

На лівому боці балки Шутої стояла... «владельческая усадьба». Отут і жили 
Шишковські, котрі виміняли на собак родину Винниченків, тут, у панських горни-
цях, поневірялася бабуся письменника.

Усе ставало на свої місця.
Лишилося довідатися, де могло бути зареєстроване народження Володимира 

Винниченка?
Я потрапив до лікарні, коли з фондів обласного архіву подали метричні книги 

церков, що прилягали до Григорівки.
Здавалося, переглядати всі книги потреби не було, бо Л. А. Винниченко твер-

дила, що письменник народився у Єлисаветграді, обряд хрещення проходив у Грець-
кій церкві.

Та у дослідницькій роботі немає легких перемог.
Почалася справжня облога. Метричні книги Бобринецького собору та основних 

волосних приходських церков – Степанівської, Олексіївської, Миколо-Бабанської. 
Витязівська церква цікавила особливо. Потім Бешбайрацька і нарешті Рівнянські 
церкви.

Було всього – відсутність записів за роки і цілі десятиліття, хитромудрі почер-
ки, коли не допомагала найбільша лупа, та книга за книгою поверталися у фонди. І 
ось у метричній книзі церкви Володимирської богоматері моя помічниця виявила та-
кий запис за 1880 рік:

Счет 
родивше-

гося

Месяц 
и день 
рожд. 

крещен.

Имена 
род-ся

Звание, имя, отчество, 
фамилии родителей и ка-

кого вероисповед.

Звание, имя, отче-
ство, фамилии во-

сприемников

№58 Июля 
16 17 Владимир Елисаветградского уезда 

Бешбайракской волости 
деревни Веселого Кута-

Григорьевки крестьянин-
собственник Кириллъ ва-
сильев сын Винниченко 
и законная его жена Ев-
докия Онуфриева дочь, 

оба правславные

Елисаветградский 
мещанин (Іули-
ан) Іаков Андре-
ев сын Шлянин и 
отставного унтер-
офицера Симеона
Студникова же-

на Марія Іоаннов-
на дочь

Протарей Захарія

1887 года сентября 12 выд. сви-
дет. за ст.135

Отож В. Винниченко народився в Єлисаветграді. Доказом того є запис акту хре-
щення на другий день після народження. Привезти немовля з Григорівки, за сім десят-
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ків верст, батьки просто не могли. Та й хреще-
ним батьком був єлисаветградський міщанин.

Але юридично Винниченко, звичайно, 
вважається уродженцем Григорівки, за місцем 
проживання батька.

Метрична книга Володимирської церкви 
виявила ще дві грубі помилки у жандармсько-
му циркулярі. Чому перекручено першу назву 
Григорівки (Веселий Кут на Великий Кут), ми 
не знаємо, може, це просто описка неуважного 
поліцейського канцеляриста. Переінакшення 
назви волості швидше всього трапилося з ви-
ни самого Винниченка. Думається, Григорівка 
відійшла до іншої волості пізніше, письменник 
міг і сам того не знати. Церковного запису він 
не читав, витяг для вступу до народної школи у 
1887 році брали батьки. Під час складання екза-
менів на атестат зрілості у Новомиргороді хло-
пець написав своє справжнє місце народження 
(Єлисаветград), а пізніше став називати таким 
Григорівку, тоді вже Витязівської волості.

Уточнити зміну такого дрібного адміністра-
тивного поділу як волость через архів не вдалося.

Метричний запис визначив і точну да-
ту народження В. Винниченка – 28 (16) липня 
1880 року.

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Вивчення творів В. Винниченка 

«Намисто» в початковій школі як за-
сіб формування цінносного ставлення 
до людини.

Ольга Третяк (Кіровоград)
Творчість письменника Володими-

ра Винниченка є дуже доречною для ви-
вчення в молодшій школі. Вона харак-
теризується посиленням інтересу до 
життя людини, до її  психологічного сві-
ту, гуманістичних ідей, а відтак і вихо-
вання ціннісного ставлення до людини.

Ключові слова: моральне вихован-
ня, початкова школа, ціннісне ставлен-
ня до людини, урок позакласного читан-
ня, творчість письменника.

Наукові записки. – Випуск 92. – Се-
рія: Філологічні науки (літературоз-
навство, мовознавство), – Кіровоград: 
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 
С. 382-388.

Завдяки метричному записові ми дізналися імена батьків, він водночас засвід-
чив і достовірність спогадів Любові Андріївни Винниченко.

Так майже через століття вдалося виявити грубі помилки у жандармському до-
кументі, поповнити наші знання біографії письменника».

Світлої пам’яті Микола Кузьмович Смоленчук 
(03.07.1927 – 14.01.1993) – прозаїк і літературознавець, член 
спілки письменників України з 1963 р. Народився в м. Бо-
бринці в родині робітника. Закінчив філологічний факуль-
тет Кіровоградського педінституту (1954). Працював учи-
телем, директором школи, викладачем Луцького та Кірово-
градського педінститутів. Кандидат філологічних наук, до-
цент. Автор повістей «Степи полинові» (1961), «Степівча-
ни» (1963), «Родня» (1968); нарисів «Хутір Надія», «Кіро-
воград» (1967); романів «Сиве покоління» (1965), «Ой літав 
орел» (1969), «Білі банкети» (1985); науково-популярної 
розвідки «Марко Кропивницький і його рідний край» 
(1971) та численних публікацій, присвячених театру Кори-
феїв та його діячам. 
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Письменник і вчений

Микола Смоленчук у культурному просторі нашої «Степової Еллади» посів 
особливе місце як знавець, збирач і шанувальник історико-культурних цінностей 
рідного краю, передусім пов’язаних як з неоціненним скарбом перлин усної народної 
творчості, так і благословенними стежками таких велетів світової і вітчизняної куль-
тури, як Афанасій Фет, Марко Кропивницький і сузір’я родини Тобілевичів, Воло-
димир Винниченко і Євген Маланюк… А ще – героїкою освоєння нашими предками 
дикого степу в сиву давнину та захисту рідної сторони від навал чужоземних зайд, 
боротьби за соціальне визволення й національну самобутність, драматичною, а поде-
куди й трагічною долею свого «сивого покоління»…

Як письменник і вчений, генетично пов’язаний з традиціями вітчизняної 
художньо-історичної прози і засадами українського світоглядного універсалізму, 
М. Смоленчук на грунті пошани до рідної історії, розуміння необхідності плекання у 
своїх читачів, студентів й учнів національної свідомості виріс і сформувався як носій 
ідеалів незалежної України – від власної художньої прози (вельми цікавих, змістов-
них і повчальних історичних повістей і романів), наукових студій та есеїв, публіцис-
тики – до власної причетності творення отих ідеалів. (…) 

А тим часом його творчий доробок, видрукуваний за радянського часу, давно 
перетворився на бібліографічний раритет, а чимала спадщина М. К. Смоленчука – 
письменника, ученого, фольклориста, краєзнавця – чекає на свого видавця. (…)

Засновник і фундатор меморіальних музеїв М. Кропивницького в Бобринці й Кі-
ровограді на колишній Болотяній, Ю. Яновського в Нечаївці й І. Микитенка в Рівно-
му, ангел-охоронець меморіального будинку родини Тобілевичів у Кіровограді на ко-
лишній Знам’янській і першої сцени аматорської трупи (згодом безжально знищений 
т. зв. Палац культури Жовтня) і самого театру Корифеїв, дбайливий літописець Хутора 
Надії Микола Кузьмович протягом півтора десятиліття був єдиним українським пись-
менником у зросійщеному обласному центрі в серці України – головував у обласному 
літературному об’єднанні «Степ» і благословив у світ десятки юних дарувань, що зго-
дом переросли у талановитих митців слова (…), обіймав посаду доцента в педінституті, 
очолював обласну організацію товариства книголюбів, секції в обласних організаціях 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури й товариства «Знання».

Олег Бабенко

«І справді, з відстані часу його постать не зменшується, а навпаки – зростає. 
Можливо, таке враження створюється саме тому, що тепер розумієм: він належав до 
людей, для яких Україна, українська справа, українська культура були головним сен-
сом життя. Таких людей завжди не вистачало нації, яка й до цього часу, після одинад-
цяти років незалежності, балансує на межі «бути чи не бути». А через те, що їх не ви-
стачало й гостро не вистачає зараз, всі вони є людьми винятковими. І справжня ці-
на їх надзвичайно висока і з кожним роком стає все вищою. Серце щемить, коли ви-
читуєш із його спогадів про Максима Рильського таку автобіографічну деталь: «На 
той час я завершував рукопис своєї першої книжки – біографічної повісті про Мар-
ка Кропивницького. Близько місяця, в осінню непогідь, після роботи, коли вже тем-
ніло, на попутних вантажівках добирався я до райцентру. До півночі передрукову-
вав рукопис у районній редакції, а вдосвіта, подрімавши в батьків, місив болото попід
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лісосмугами назад, на Кетрисанівку, щоб почути третіх півнів неподалік села. Дру-
карської машинки в селі не було...» (Між Кетрисанівкою, де вчителював Микола 
Кузьмович, та Бобринцем, де жили його батьки, відстань у кільканадцять кіломе-
трів). Добре знаю, що таке слякотний осінній степ і що таке дорога попід лісосму-
гами, по вузькій смужечці цілини – сам чимало попоходив нашим осіннім степом…»

Григорій Клочек 
«Халамидне дитинство»

В дитячих оповіданнях письменника 1910-х рр., а також у циклі «Намисто» 
(1923 р.) легко помітити оті два джерела його ранніх дитячих вражень: місто і село.

Вдома хлопчику як найменшенькому дозволялося більше, ніж іншим дітям. 
Був він загальним улюбленцем, навіть пестунчиком. Про те, як солодко бути «най-
меншеньким», таким собі «царем і богом», якому всі догоджають, Виннченко пізні-
ше напише в оповіданні «Віють вітри, віють буйні...» Там є цікавий момент майже 
інстинктивного змагання двох дітей – шестилітнього Гриня і дев’ятилітньої сироти 
Саньки-Рябухи – за верховенство, за право тримати у своїй владі іншого.

Отже – владність, яка рано виявилася. Десь у 1911-1912 рр. Євдокія Онуфріїв-
на Винниченко, яка тоді мешкала в Києві, розповідала невістці Розалії Яківні про ди-
тячі літа свого сина: «Володимир грався з дітьми сусідів і тримав їх трохи в терорі, бо 
був дуже сильний для свого віку й волевий, упертий!

Над ворітьми подвір’я була дерев’яна скриня, в якій любив сидіти малий та 
слідкувати за тим, що робилося навкруги, не будучи помічений ніким. І коли хтось з 
дітей вертався з чимсь їстівним, за чим посилала чужа мати, то малий В., граючись у 
Солов’я-Розбійника, зненацька вистрибував зі своєї схованки й вимагав данини. Він 
ніколи не забирав усього, а тільки невеличку частину. І це не від жадності до ласощів, 
але для того, щоб показати свою силу, владність. Коли бідний данник починав плака-
ти, Соловій-Розбійник вертав йому одібране, давав потилишника й відпускав.

Сусіди часто жалілися на хлопця, й батьки мусили його карати або дорікати, але 
це робилося не дуже строго. В кожному разі, хлопець робив так, як вважав за потріб-
не. Проте сусіди, батьки бачили, що дитина «незвичайна».

Історію з «Солов’єм-Розбійником» легко впізнати, читаючи оповідання В. Вин-
ниченка «Федько-халамидник», написане ним 1912 року у Франції. «Федько сидить 
у себе на воротях, як Соловей-Розбійник на дереві, і дивиться. Він усе любить або по 
кришах лазити, або на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби скринька така зробле-
на. У тій скриньці й засада Федька...»

В оповіданні про «халамидника» – безліч прикмет єлисаветградського дитин-
ства самого автора. Річка неподалік від будинку, де мешкає родина Федька; базарний 
місток, що його весною зносить крига; паровий млин, з-за якого «сонце хитро вигля-
дає»; церква («блищить кінчик хреста на Богоявленській церкві»)... Все це поставало
й перед очима малого Володимира Винниченка, коли він біг до Інгулу зі своєї Сол-
датської вулиці. Не випадкова й така деталь: батько Федька працює в міській друкар-
ні; у реальному житті працівником друкарні був старший брат Володимира Андрій.

А головне – сам Федько, герой, якому письменник віддав чимало своїх рис. 
Про таких кажуть: заводій, ватажок, шибеник. «Спокій був його ворогом», – у цьому, 
читаючи оповідання, можна переконатися багато разів. Федько теж тримає своїх ро-
весників «трохи в терорі»! То відбере в них паперового змія, щоб подражнити хлоп-



51РОЗДІЛ І  Єлисаветград: AB OVO

ців, то спокусить ризикованими забавами ніжного й смирного Толю (сина хазяїна 
будинку, де батьки Федька знімають квартиру), то поб’ється з кимось... І разом з тим 
цей «Соловей-Розбійник» надзвичайно приваблює своєю гордою вдачею, велико-
душністю, готовністю у скрутну хвилину махнути рукою на себе самого заради това-
ришів, яких він «не любить видавати».

А з якою гідністю приймає він тяжку батькову кару за свої більші й менші гріхи! 
Федько, пише В. Винниченко, «не як всі діти поводиться». В його характері й справді
є щось неординарне. Відчайдушність, зухвалий виклик загальноприйнятим звичаям 
і звичкам (внаслідок чого оточення сприймає його як «жахливу дитину»), правдо-
любство, якась зворушлива людяність, що криється за екстравагантними вчинками...

Незвичайна дитина – як і сам автор оповідання в часи свого дитинства?
А здавалося б, усе у Володимира точнісінько так, як і в його ровесників. Грає 

з хлопцями в ґудзики й цурки, запускає голубів, купається в Інгулі, шукає пташині 
гнізда й скарби, катається на ковзанах... Деякі з тих розваг досить ризиковані. Пере-
пливаючи якось із дорослими широкий ставок, Володимир мало не втопився. Вряту-
вали старші. Іншого разу мчав верхи на коні попереду табуна – кінь злякався чогось, 
скинув малого вершника. Пощастило: коні, пролітаючи степом, не зачепили хлопчика
копитами. Ще якось була подорож на ковзанах по замерзлій річці аж до Новомирго-
рода – це кілометрів сорок, не менше.

І все ж чимось він таки вирізнявся серед своїх ровесників. Мав надзвичайно 
чіпку пам’ять. Рано навчився читати, – сталося це непомітно для його рідних. Пер-
шим «букварем» для нього були принесені братом Андрієм, працівником друкарні, 
афіші, з яких він, бавлячись, вирізав літери і клеїв на стіні, питаючись у дорослих, 
що то за буква. Курити почав, ще будучи дитиною. Надзвичайно любив волю, пові-
тря, рух. Був гордим, незалежним у вчинках і рішеннях. Навіть хворобливо гордим...

Лінгвістичний аспект – 5

Глибока емоційність – характерна ознака стилю В. Винниченка. Залежно від 
переживань, почуттів, які охоплюють його героїв, письменник використовує різ-
ні речення за метою висловлювання з відповідною інтонацією. Насамперед, виді-
ляються речення питальні, окличні, питально-окличні, за допомогою яких переда-
ється широкий діапазон почуттів. Для створення динаміки й напруження в певних 
епізодах Володимир Винниченко, крім згаданих конструкцій, використовує пере-
дусім окличні та питальні речення, напр.:

А річка все суне і суне вперед. Крижини з мокрим рипом труться одна об од-
ну. Вони такі поважні та старі, аж жовті. Звідки вони припливли сюди? І куди по-
пливуть?![…]

У цей мент ввійшла Тетяна. Забачивши коло печі Костя, хутко підійшла до 
нього, зазирнула через плече і скрикнувши:

– Ах, ти ж ??! — вирвала з рук його цигарку. – Та то ти такий хворий? Та я тобі...
Але не встигла й договорити, як Кость раптом страшно скрикнув, з жахом по-

вернувсь до неї, забігав очима, знайшов ними недокурок у Тетятіній руці і закричав 
дико, страшно, надзвичайно закричав:

- Одда-ай!! Одда-ай!!
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4
Роки навчання

Коли Володимиру виповнилося сім років, його віддали навчатися до народної 
школи. Розташована вона була неподалік від тієї церкви, в якій колись хрестили си-
на Кирила і Євдокії Винниченків. Шкільні премудрощі виявилися для хлопчика не-
складними. «Будучи од природи до всього цікавим, а до того ще й талановитим, без 
особливих труднощів йде він першим учнем на протязі всього часу учення в школі, 
– писав перший біограф В. Винниченка Юрій Тищенко. – Се до певної міри рішило 
його долю й на будуче. На його здібності до вчення звернула увагу вчителька народ-
ної школи і порадила батькам не лишати хлопця без дальшої освіти, а отдати його до 
науки в якусь середню школу».

Так Володимир невдовзі переступив поріг Єливетградської чоловічої класич-
ної гімназії.

Єлисаветградська чоловіча гімназія була одним із кращих освітніх осеред-
ків краю. Разом з іншими учнями В. Винниченко вивчав тут закон Божий, росій-
ську, латинську, грецьку, німецьку та французьку мови, історію, географію, фізику, 
логіку, космографію, ходив на уроки гімнастики і співів. Серед викладачів, які на-
вчали цих предметів, були талановиті педагоги: математик К. Ю. Неклеєвич, лати-
ніст П. Д.  Дубняков, викладач російської словесності М. П. Крижанівський (автор 
підручника «Повторный курс русского языка»), «німець» Ф. Е. Крейсберг. У різний 
час в гімназії навчалися польський поет Ярослав Івашкевич, Нобелівський лауре-
ат фізик Ігор Тамм, творець «Катюші» Георгій Лангемак, російський сатирик Дон-
Амінадо – це теж про щось та говорить.

Загалом у пору дитинства Володимира Винниченка єлисаветградська інтелі-
генція створювала місту репутацію культурного центру. «Це було тоді одно з най-
культурніших міст на Херсонщині. Там була гарна реальна школа (земське учили-
ще, яким керував М. Р. Завадський. – В. П.), кавалерійська юнкерська школа, там 
жив наш артільник Микола Левицький», – згадувала згодом педагог і літератор Со-
фія Русова, яка 1883 року, будучи політично неблагонадійною, переховувалася в бу-
динку Івана Тобілевича, секретаря міської поліцейської управи й... українського дра-

Лінгвістичний аспект – 6

Акцентні прийоми, створювані автором за допомогою цих одиниць, є час-
тиною загального оформлення оповідань «Кумедія з Костем» та «Федько-
халамидник», однак разом з ними В. Винниченко використовує і такий типізо-
ваний прийом синтаксичного зображення, як однорідні члени, безсполучникові 
та складносурядні речення із семантикою переліку або одночасності. Однак, зва-
жаючи на специфіку творів, вони програють і повтору, і ґенітивним реченням у
виразності, тому цей прийом трапляється, передусім, для описового викладу, напр.:

... Кость зупинився й ліг у борозні під пшеницею. Він лежав лицем догори й
дивився, як невпинно й похмуро сунули кудись хмари. Йому, мабуть, знов було душ-
но, бо худі веснянкуваті щоки його розжеврілись, губи розкрились і він часто обли-
зував їх.
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матурга. Інтенсивність культурного життя Єлисаветграда відзначав і юрист Олек-
сандр Шульгин, генеральний секретар з міжнаціональних справ в уряді Винничен-
ка: «Не завжди Єлисаветград був пусткою в українському відношенні, не був він
таким подекуди і за час перебування там моїх батьків. А в 80-х роках це був навіть 
своєрідний, хоч і конспірований, центр виховання українців. Був там таємний гур-
ток, з якого вийшов і сам Євген Чикаленко. Вийшли звідти й брати Тобілевичі, себто 
наші великі артисти – Опанас Саксаганський, Микола Садовський, Іван Карпенко-
Карий – він же дуже талановитий та, може, ще не оцінений драматург. Були й інші, 
що розсіялися по світу».

Щодо «центру виховання українців», яким у роки дитинства В. Винничен-
ка був Єлисаветград, О. Шульгин не перебільшує. Адже саме тут зародився укра-
їнський професійний театр, тут коріння творчості Марка Кропивницького й бра-
тів Тобілевичів, звідси почалася сценічна слава знаменитої Марії Заньковецької… 
Можливо, бігаючи до народної школи, на вулицях біля Інгулу в малі свої літа Во-
лодимир Винниченко зустрічав тодішніх єлисаветградських українофілів?

Неподалік від гімназії, в самому центрі Єлисаветграда, на вулиці Дворцовой 
височів добре відомий місцевим театралам будинок громадського зібрання, на 
сцені якого грали міські аматори, а Петро Ніщинський ставив свої «Вечорниці». 
Пройшовши Дворцовою якихось півтори сотні метрів у бік Ковалівського пар-
ку, можна було потрапити до театру Трамбіцького, де не раз із тріумфом відбу-
валися вистави братів Тобілевичів. Скажім, в січні 1897-го 17-річний Винничен-
ко міг бачити вистави трупи Панаса Саксаганського й Івана Карпенка-Карого: 
йшли «Утоплена», «Назар Стодоля», «За двома зайцями», «Паливода XVIII сто-
ліття»...

У діяльності єлисаветградських театралів виявляла себе українська стихія цього
степового краю на півночі Херсонщини. Стихія та захоплювала і Винниченка. Зне-
вага до українського, презирство до мужицького викликали в нього протест. На все 
життя йому запам’яталося, як григорівський поміщик Бодіско бив батька, Кирила 
Винниченка. Одному своєму героєві В. Винниченко згодом віддасть слова, які міг 
би сказати про себе самого: «Я був хворобливо вразливий на критику, на глум з се-
бе» (роман «Хочу!»). Володимирові не раз кидали, маючи на увазі його простий одяг 

Поряд з простими реченнями, ускладненими однорідними членами, в опові-
даннях досить широко представлені також речення, ускладнені відокремленими 
членами (здебільшого дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами). 
Окреме місце належить порівняльним конструкціям, які в багатьох випадках є ви-
разниками авторського ставлення до своїх героїв, напр.:

Федько сидить у себе на воротях, як Соловей-Розбійник на дереві, і дивить-
ся […]     

Чорненький і чистенький, як кузочка, Данилко раптом нахилився й потяг Кос-
тя за картуз.
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і українську мову: «Мы тебя учим не на свинопаса, а на чиновника», – а він тій зверх-
ності протиставляв свій зухвалий напівхлоп’ячий виклик...

Документа про закінчення Єлисаветградської гімназії Володимирові Винни-
ченку не видали. Що ж, власне, сталося?

Про роки навчання в гімназії у письменника залишилися недобрі спомини. Ці-
каво, що й Винниченкові герої згадують, свою гімназійну пору без особливого пієте-
ту. Провалені іспити, непорозуміння з адміністрацією, незавершене навчання... Юрій 
Тищенко у нарисі «Хто такий Винниченко?» (1917 р.) наголос робив на соціально-
класових нюансах ситуації, до яких додавалася ще й національна кривда. Мовляв, 
«гімназії існували тільки для панських дітей», отож діти мужиків та робітників почу-
валися там «не дуже добре», їм давали відчути їхню другосортність. Але Винниченко 
був «дитиною з гонором». У відповідь на насмішки він давав відсіч як тільки міг, і це 
загострило його стосунки з учителями й частиною учнів.

5
Роки навчання (продовження)

У 1899 р. В. Винниченку виповнилося дев’ятнадцять. За свідченням Ю. Ти-
щенка, літо того року юнак провів у мандрах. Все дужчим ставав його потяг до літе-
ратури, який потребував життєвих вражень і знань.

Стати на кілька місяців степовим пілігримом Винниченко вирішив, напевно, за 
прикладом Максима Горького: про його «ходіння по Русі» відомо тоді було багатьом, 
а після виходу в світ «Очерков и рассказов» (1898 р.) слава їх автора стрімко зроста-
ла. Твори популярного російського письменника, поза всяким сумнівом, входили до 
лектури молодого Винниченка – про це можна судити з його ранніх новел, на яких 
явно позначився горьківський вплив.

Але були в нього й інші захоплення. Коло читання поповнювалося творами 
Т. Шевченка, І. Нечуй-Левицького, Панаса Мирного. У Єлисаветграді жили й пра-
цювали на культурно-громадській ниві корифеї українського театру...

Тим часом потрібно було продовжувати навчання. За документом про освіту 
В. Винниченко подався в містечко Златопіль, розташоване на межі Київської і Хер-
сонської губерній. Наглядачем у тюрмі там працював Андрій Павленко, його стар-
ший брат по матері.

Лінгвістичний аспект – 7

Фатальний епізод обох оповідань схожий, однак трагізм ситуації Володимир 
Винниченко передає по-різному. В оповіданні «Федько-халамидник» похорон го-
ловного героя зображується за допомогою простих, подекуди ускладнених одно-
рідними членами речень, ніби нанизуючи страшні факти на свідомість читача:

А через три дні він лежав мертвий. Разів зо два він приходив до пам’яті, пи-
тав, чи били Толю, щось бурмотів і знов падав непритомним. І в непритомності ко-
гось просив, комусь грозився і все чогось допитувався у Толі.

Батько й мати не одходили від його постелі, трусились і мовчки боролись з 
смертю. Але смерть поборола.
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Мешкаючи в брата, Володимир склав 
есктерном іспити у Златопільській гімназії. 
Затяжний гімназійний сюжет прийшов, та-
ким чином, до благополучного завершення.

Златопільські прикмети згодом впіз-
наватимуться в описах Сонгорода (оповіда-
ння «Сила і краса»), «Тихо на улиці. Дале-
ко видніється ціле місто, таке невеличке, що 
скоріше б можна назвать його великим се-
лом.

Широко розляглося воно солом’яними 
покрівлями, зеленими садками, далекими 
лугами. Тільки посередині в’ється стежка з 
залізних покрівель – то крамниці та казен-
ні будинки...»

Картина тихого, якогось безлюдно-
го містечка з довгою, на троє гін, голов-
ною вулицею, обабіч якої – «тин, дереза і 
нікого немає», – ця картина периферійно-
го українського закутка була такою вираз-
ною, стільки було в ній гіркої іронії, що са-
ме слово «Сонгород» навіть через бага-
то років уживатиметься як синонім нашої 
рідної провінційної глушини, одноманіття 
й нудьги. (Хоча стосовно самого Златопо-
ля ці слова можна вжити лише з певними 
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поправками: скажімо, Златопільська гімназія мала репутацію навчального закла-
ду, що давав добрі знання. У ній, між іншим, уже після Винниченка викладав лати-
ну та історію Микола Зеров (1914-1917), навчався Павло Филипович – майбутні 
наші неокласики...).

Цікаву деталь, яка характеризує умонастрої Володимира Винниченка тієї пори,
відзначає Ю. Тищенко: «Оповідають товариші по іспитах в Златополі, що поява 
В. Винниченка дала багато приводу для балачок і дивувань, бо явився він в селян-
ському убранні і говорив з товаришами, і з гімназіяльним начальством тільки укра-
їнською мовою», і це «нервувало панів учителів гімназії».

Проте атестат зрілості цьому дивному для них «народному діячеві» вони все 
ж видали. Сталося це 10 червня 1900 року.

6
Проба пера

Приблизно в ту ж пору В. Винниченко відправив до редакції журналу 
«Літературно-науковий вісник» листа, який тепер допомагає пролити світло на
початки його літературної біографії. Юнак із Єлисаветграда, який ще й письмом 
українським не оволодів як слід, мав зухвальство пропонувати редакції поважного 
львівського часопису свою поему: «Прошу редакцію «Літературно-наукового вісни-
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ка», як буде яка-небудь спроміжність, надрукувати мою «Софію». Я вже раз посилав 
вам, та господь її знає, де вона ділась, бо ніякого ні від кого одвіту не маю. Гадаю, що 
на кордоні не пропустили її через те, що написав її гімназист, а гімназистам, відома 
річ, нічого ні писать, ні друкувать не можна. Коли ж вам вона не придатна, то благаю 
надрукувать в якому-небудь другому українському часописі; як і се ж не можна, то 
прошу одіслать її в Цюріх...

Мені ж, благаю, напишіть (в случаї, якщо вона не може бути надрукована), чим 
вона непридатна. А як надрукуєте, то і об сім сповістіть».

Отже, Винниченко вже не гімназист, він готується вступати до Київського уні-
верситету. Лист у Львів відправлено зі Знам’янки, де учорашній єлисаветградський 
гімназист знімає помешкання в «г-на Апановича» і готується до вступних іспитів, а 
водночас – пише перші свої літературні твори. Цікаво, що автор листа просить редак-
цію переслати його рукопис (у разі, якщо поему не надрукують) не назад у Знам’янку, 
а ... в Цюріх!

Загадка ця пояснюється просто: в Цюріху жила якась А. Волик, знайома Винни-
ченка. Була вона, вочевидь, людиною досвідченішою в літературних справах, ніж він 
сам. Схоже, навіть мала якийсь зв’язок з «Літературно-науковим вісником». Принай-
мні, свій лист до редакції, датований 4 лютого 1900 р., завершувала обіцянкою при-
слати невдовзі «стихи, за котрі я писала в прошлім письмі». Сам же її лист – це про-
хання повідомити, як редакція вирішила розпорядитися поемою Винниченка «Со-
фія» (пізніша назва цього твору – «Повія»).

У своїй юнацькій поемі Винниченко намагався продовжити добре розроблену 
попередниками тему «української трагедії» – нещасливої любові дівчини з бідного ро-
ду до панича. По суті, він не дуже вміло переспівував Шевченкову «Катерину», копі-
юючи її ритміку, стилістичні конструкції, строфіку. Великою була залежність і від ін-
ших літературних зразків, передусім «Бурлачки» І. Нечуя-Левицького й «Повії» Па-
наса Мирного.

Поема «Софія» була написана чи не 1899 року. Ю. Тищенко вважав, що тро-
хи згодом у Златополі постало й оповідання «Сила і краса», але це не так. У 1900 р. 
Винниченко міг запропонувати «Літературно-науковому віснику» хіба що свою сла-
беньку учнівську поему. «Силу і красу» він напише вже в Києві, будучи студентом 
університету…

Лінгвістичний аспект – 8

Трагічний фінал «Кумедії з Костем» зображено за допомогою описових кон-
струкцій, але останній абзац, який складається з трьох простих речень, передає 
весь драматизм ситуації:

Так Кость і помер. Так з тим недокурком його і поховали. І тижнів два ще потім 
згадували на кухні цю чудну кумедію з Костем.

Синтаксис творів В. Винниченка дає зразки різних типів речень за метою ви-
словлювання та за будовою. Поширеність діалогів у цих творах зумовила викорис-
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тання письменником неповних та обірваних структур, трапляються і риторичні 
запитання. Звертає на себе увагу і те, що у творах фактично (за винятком декіль-
кох випадків пейоративного вживання фольклорних форм) не використовують-
ся звертання, що, очевидно, є специфікою таких творів. Спираючись на загаль-
нонародну мову та усно-розмовні традиції, письменник віднайшов свої, властиві 
саме йому, мовні засоби, які витворюють індивідуальний стиль. !

КОПІЯ ПЕРШОГО ВИДАННЯ «ФЕДЬКА-ХАЛАМИДНИКА»
Інтермедія від упорядників

«Федько-халамидник»: роздуми над раритетним виданням

Кінець 80-их – початок 90-их минулого століття був часом суттєвих змін, уточ-
нень, активних нововведень у шкільні програми з літератури, які до того ж відбу-
валися з калейдоскопічною швидкістю. Нарешті, для шкільного вивчення було за-
тверджено і творчість В. Винниченка. То був час свободи вибору і розгубленості пе-
ред новоявленими можливостями в умовах інерційних проявів померлої епохи як у 
власній свідомості вчителів, так і в практичній шкільній діяльності.

Відразу ж по виходу книги В. Винниченка «Раб краси» в гімназії № 9 м. Кіро-
вограда відбулася зустріч з автором-упорядником, тоді ще кандидатом філологічних 
наук В. Панченком. Презентація пройшла жваво, оскільки гарантом відвертої заці-
кавленості школярів стали як сам реабілітований класик української літератури з 
його єлисаветградськими дитинством і юністю, так і харизматична особистість кі-
ровоградського літературознавця. В кінці розмови на почасти метонімічне запитан-
ня словесників, яким він уявляє Винниченка в школі, науковець відбувся жартом: 

– Уявляю гарним, фізично розвиненим підлітком, гордим, незалежним у погля-
дах і вчинках, з допитливими очима…

Володимир Євгенович чудово зрозумів суть запитання, але вочевидь не був 
готовим ані дати виважену оцінку затвердженим МОН України для текстуального 
вивчення творам Винниченка, ані запропонувати власний варіант. Згодом в одно-
му з інтерв’ю Володимир Євгенович висловиться про шкільну програму приблиз-
но так: 

– Не думаю, що настане такий момент, коли всі скажуть: о, ця шкільна програма 
добра. Все починається із добору авторів, творів. Що ж до програми, то в мене скла-
лася думка, що українська література ХІХ століття великою мірою сконцентрова-
на на соціальних питаннях, на нужді, горі. Але й із літератури ХХ ст. також вибрано 
для школи такі твори, які разом справляють враження апокаліпсису. Революція, гро-
мадянська війна, голод, репресії, Друга світова війна, потім ще одні репресії, Чорно-
биль… Твори добираються таким чином, що вони наче ілюструють трагічну історію 
20-го століття. Виходить дуже одноманітно. Думаю, що програма має бути цікаві-
шою, різноманітнішою. Вона має вбирати твори, які повніше би висвітлювали спектр 
людського життя. І жанри, стилі також мають бути різноманітними.
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Тоді ж, пригадується, точилися палкі суперечки: якщо романи, то тільки «Сло-
во за тобою, Сталіне!», якщо драматургія – то тільки «Між двох сил» і жодних «Ба-
зарів»! І ніяких «Моментів»! Поступово пристрасті вщухли, методичні напрацюван-
ня зросли, «жанри й стилі» справді стали «різноманітними».

Відтоді спливло два десятиліття, і ось цей раритет потрапив до рук С. Колісни-
ка від редактора районної газети «Новомиргородщина» В. Піскового («Бери, тобі ста-
не в пригоді!»); останньому «Федька-халамидника» подарував уродженець с. Йоси-
півки, академік-енциклопедист, Шевченківський лауреат Ф. Сарана, розповівши, що 
свого часу книжечку йому дав батько Кузьма з напутнім словом: «Читай, і не будь схо-
жим на нього!»

Текст оповідання канонічний, проте цікавими здаються помітки на багатьох сто-
рінках книжечки. Наприклад, виправлення у слові «Бог» (10 – 150; 21 – 158; 29 – 164) з 
великої літери на малу вочевидь свідчить, що оповідання готувалося гіпотетично сіль-
ським вчителем для ознайомлення з ним учнів уже в радянський період, коли Винни-
ченко ще не був заборонений, але певним чином «цензурувався» (круглими дужка-
ми виділено циферні посилання на сторінки видання «Федька-халамидника»: перші 
– Київ: Друкарня 2-ої Артілі, Володимирська, 43,1913; другі – Раб краси: Оповідання, 
повість, щоденникові записи: Для ст. шк. віку/ Упоряд., передм., приміт. В. Є. Панчен-
ка; Худож. оформл. О. В. Штанка. – К.: Веселка, 1993.). 

Недопустимими були словосполучення і цілі речення, а також діалоги, які під-
ривали шкільний авторитет (взято в дужки і закреслено): «У школу не піду…» (14 
– 154); «Спірка і Стьопка почухались…» (15 – 154); «…а потім піду в школу…» (16 
– 155) та ін.. Лайливі вислови рішуче викреслено: «сучий син» (10 – 151; 21 – 158; 
22 – 158;); «стервин син», «шибеник чортів» (25 – 161).

Грубуваті нарікання матері Федька «..таким сибірякою» (10 – 150), «говори ж 
падлюко» (30 – 164) також опущені, що робить її образ більш наближеним до фоль-
клорної традиції зображення матерів і значно привабливішим. Це ж стосується і в ці-
лому симпатично змальованого образу батька: в команді «Скидай штани!» перекрес-
лено «сучий син» (10 – 151).

Найбільшою загадкою залишається відмова від фінальної сцени: перекреслено 
повністю від слів «А ввечері, коли мав прийти батько…» (31-32 – 165-166).

Також перекреслені навхрест цілі періоди свідчать про значні скорочення твору 
з метою врахування віку школярів і відтинку часу, необхідного для сприйняття ними 
тексту оповідання впродовж неперервного першого прочитання.

Таким чином, текст невідомим вчителем адаптувався, на наш погляд, для про-
читання (вивчення) його в школі. Щодо зрозуміння мети і настанов такого уроку в 
умовах не згаслої в пам’яті «класової боротьби» і наростання нової епідемії боротьби 
проти «ворогів народу» особливих зусиль не треба. Аякже, пролетарський хлопчик 
Федько стає жертвою підлоти буржуйського синка Толика.

Власне, своїм оповіданням В. Винниченко не відкривав нічого нового ані в україн-
ській літературі, ані в їй сусідній російській. Тема людського страждання – традиційна в 
обох літературах. Традиційним є й те, що ця тема практично у всіх випадках поєднується
з темою гноблення і розгортається здебільшого на її тлі. Жертва та її мучитель зазви-
чай діють в межах одного й того ж твору – Герасим // його бариня («Муму») й «Ін-
ститутка» Марка Вовчка, Соня Марцеладова // пан Лужин («Злочин і кара») і «По-
вія» Панаса Мирного, Лариса Огудалова // Паратов з Кнуровим і «Борислав смієть-
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ся» Івана Франка… Перелік можемо продовжувати, але таке протиставлення (чи, мо-
же, протистояння?) неминуче насичує фарби, робить їх більш контрастними і спро-
щує орієнтацію читача – і в його співчутті, і в його осуді. Соціальна вина в таких ви-
падках ніби персоніфікується.

 Щодо новизни-не-новизни типу Федька-халамидника в українській літературі,
то відкинемо на хвилину трагічний фінал оповідання, який, до речі, не подобався
Є. Чикаленку своєю надуманістю, і подальший життєпис одіозного героя цілком міг 
би стати дзеркальним відображенням сумнозвісних Чіпки Варениченка і «Махаме-
та» Панаса Мирного та І. Білика.

 Віддаючи належне майстерності Винниченка-письменника, не варто забу-
вати й про те, як Винниченко дивився на літературу і на її призначення зокрема: 
революціонер-практик, він і творчістю своєю прагнув втручатися в життя, щоб змі-
нювати його, тому ніколи не акцентував увагу на самоцінності мистецтва, на ролі 
митця-месії, пророка, рукою якого водить сам Бог; письменник стояв на позиціях
народників: творчість для нього є свідоме служіння народу, а література виконує 
функції соціального педагога.

Змальовуючи цілу панораму українського «низового» життя (за  І. Франком Вин-
ниченко «не знає меж своїй обсервації»), письменник створює конфліктність явищ і 
героїв, породжених новими історичними обставинами; сюжети вихоплюються з ре-
альної дійсності. В цілому твори прозаїка можемо згрупувати за двома основними 
характеристиками: соціально-психологічні оповідання («Суд», «Голод», «Контр-
асти», «Студент», «На пристані», «Салдатики!»); оповідання з ослабленою соці-
альною колізією, але посиленим психологічним завданням («Момент», «Федько-
халамидник», «Кумедія з Костем», «Терень», «Чудний епізод»). Втім, поетика ко-
роткого жанру в обох випадках зберігає стабільні прикмети, серед яких, по-перше, 
динамічна фабула (в основі оповідань незвичайні історії, каскад подій, інтрига, не-
ймовірні пригоди; безфабульних оповідань у В. Винниченка практично немає); по-
друге, трагічні фінали; по-третє, карколомні повороти життєвих доль; і, нарешті, па-
радоксальність метаморфоз.

В. Винниченко був різним у залежності від літературного роду чи жанру, в яких 
працював. Характерною ознакою «короткого жанру», надто його ранньої новелістики, 
як зазначалося вище, є гостра соціальна конфліктність. Вона ж є невід’ємною складо-
вою оповідань про дітей і для дітей. Герої зазначених творів письменника – наймичка
Санька («Віють вітри, віють буйні…»), син міського пролетаря Федько («Федько-
халамидник»), панські пастушки Семени Гудзь і Комар («Гей ти, бочечко…»), бай-
стрюк Кость («Кумедія з Костем») та ін. – живуть і формуються, тобто виявляють 
себе як особистості, в жорстоких реаліях соціальної дійсності. В. Винниченко моде-
лює, за визначенням А. Гурбанської, драматично-трагедійні долі дітей і визначає «та-
кі архетипні концепти, як жаль, співчуття, милосердя, співпереживання». 

Слід зауважити, що просторово-часові межі оповідань про дітей В. Винничен-
ка ті ж самі, у яких проходило дитинство письменника і політичного діяча. На біль-
шість персонажів названих оповідань можна впевнено проектувати відомі вражен-
ня самого Винниченка: вплив соціального оточення, мораль вуличного середовища, 
коло друзів і динаміку стосунків у дитячих групах. Усі ці чинники формують «комп-
лекс бешкетника», який простежується в більшості оповідань письменника. О. Гу-
цало акцентує увагу на творчій манері змалювання характерів та розваг малолітніх
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героїв Винниченка, ніби «вони є продуктом власної пам’яті дитинства, а не тільки ви-
твором уяви дорослого митця».

Водночас, на думку Г. Клочека, оповідання про дітей В. Винниченка мають ва-
гомий гуманістичний зміст і відповідають одному з головних оціночних змістових 
критеріїв художності – «правдивості й глибині художнього зображення дійсності». 
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Герої В. Винниченка насамперед не такі, як усі. Діючи з повною віддачею та щи-
рою почуттєвістю, вони наче випробовують життя, щоб засвідчити силу духу, «вдоволь-
нити тугу за героїчним ореолом». Наприклад, незвичність характеру, поведінки і вчин-
ків Винниченківського Федька В. Панченко та С. Присяжнюк характеризують так: 
«Гострі відчуття, відчайдушно-веселий бешкет, незвичайні вчинки, які ошелешують



64Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

дорослих, зате викликають захват у друзів, – його стихія»; «Він заводій, дитячий «ота-
ман». «Спокій був його ворогом», – сказано про Федька в авторській ремарці. І це 
справді так. Федько любить влаштовувати ризиковані розваги, дражнити сусідських 
хлопців. Скільки в ньому відваги, життєвого азарту, винахідливості й тієї надійності, 
яка, власно, й робить його ватажком!».
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Вагомий штрих до пояснення особистості бешкетників В. Винниченка додає 
В. Марко, який наголошує, що екстравагантні вчинки є «компенсацією глибоко за-
гнаного в підсвідомість відчуття ущербності», а внутрішня вичерпаність сублімує-
ться в зовнішню активність, невпевненість в акцентовану рішучість.
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Яким є канонічний образ Федька-халамидника? Автор оповідання змальо-
вує «свого бешкетливого, непосидющого молодого героя» з «ніжною симпаті-
єю» (В. Панченко). З таких, як Федько, виростають герої, захисники, лідери; з То-
ликів – нікчеми, боягузи і зрадники. Наводимо приклад з коментаря Н. Паскевич 
до «Федька-халамидника»: «Мені доводилося спостерігати, як на цей твір реагує 
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п’ятирічна дитина; Толя виявлявся абсолютно поганьбленим – Федько викликав 
захоплення і сльози». Дозволимо собі ще одну цитату названого автора, яка на сьо-
годні є домінуючою в оцінці образу Федька: «Вчинок Федька – то подвиг малень-
кої Людини, характер якої виписано з великою художньою переконливістю. Це дає 
право включити твір Винниченка до золотого фонду нашої класики. Дуже ціка-
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во, що секрет успіху твору базується на його безперечному автобіографізмі, на то-
му, що свого Федька Винниченко писав… із себе». І далі, у творі про «маленького 
апостола» (?!) простежуються проблемні питання «дорослої прози В. Винничен-
ка: опозиція «краси і сили», «жертовна готовність узяти на себе гріхи інших», заса-
да «чесності з собою». 
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Г. Клочек стверджує, посилаючись на авторитет академіка Потебні, що «ціліс-
ність» окремого образу можлива в тому разі, коли він відображає істину:

«Все правильне – закінчене, помилкове – ні». Образ Федька – викінчений? Чи, 
можливо, автор навмисне вдається до створення мортальної розв’язки?
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Усі ці твердження справедливі, тому що належать дорослим людям, які див-
ляться на Федька з позицій 30 – 60-річних літературознавців, біографів В. Винни-
ченка, вчителів літератури перед повним класом 12-річних дітлахів.

Втім, не поспішаймо, і подивимось неупередженим оком на історію Федька-
халамидника. По-різному розглядається, але надзвичайно активно питання про ди-
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тячу драму, сублімацію страху, сімейний конфлікт, суперечності виховання в родині 
Федька і т. д. і т. п. У даному випадку мова йде здебільшого про матір Федька. Втім, 
опосередковано це стосується і відносин між сином і матір’ю Винниченками. В. Пан-
ченко говорить про «якийсь холодок» у відносинах між матір’ю і майбутнім пись-
менником. Який? Спробуймо послідовно осмислити кілька загальновідомих фактів:
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Володимир у сім’ї незвичайна дитина, йому як «найменшенькому дозволялося 
більше, ніж іншим дітям»; 

Володимир у сім’ї загальний улюбленець, навіть пестунчик, у якого рано про-
являється владність; сусіди часто жаліються на хлопця, його карають батьки, але 
«не дуже строго»; курити почав, ще будучи дитиною (О. Гуцало пояснює цю при-
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страсть за Фройдом та Юнгом: серед механізмів психологічного захисту існує про-
цес регресії, який описує повернення до більш ранніх форм поведінки як способу 
подолання стресової ситуації і тривоги. Іноді індивід для успішної адаптації має ре-
гресувати до нижчого рівня несвідомого. Маленька дитина починає ссати вели-
кий палець, гризти нігті, наприклад, а в більш старшому віці заміщує цю «дитячу



74Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

дію» дорослим еквівалентом – курінням. Цікаво, чи сподобається батькам шестиклас-
ників подібне виправдання?); мати Володимира нарікає на синову «байдужість до неї»: 
«Ты, сын мой, почему-то меня давно не любишь…»; «если ты, Володичка, не любишь 
и не жалеешь, как свою родную маму, то бог с тобою, я больше и писать не буду никог-
да…» ( а як йому бути небайдужим у тюрмах, запіллях, нелегалках і закордоннях?). 
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Проте у В. Панченка знаходимо і спростування закидів Винниченку у синівній чер-
ствості: довідавшись про невиліковну хворобу матері, письменник-революціонер та-
ємно перетинає кордон, відвозить матір у Берлін, хоча операція вже не допоможе: Єв-
докія Винниченко помре 1913 року від раку язика і буде похована на Лук’янівському 
цвинтарі в Києві. То про який «холодок» у відносинах мова?
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А тепер про матір Федька-халамидника.
Затуркана домашніми турботами, очевидно – безгрошів’ям, а найбільше за-

лежністю від волі домовласника жінка – вона ще й має безкінечні клопоти з хала-
мидним сином завдяки постійним скаргам сусідок по вулиці на знущання Федька 
над їхніми дітьми.



77РОЗДІЛ І  Єлисаветград: AB OVO

Чому ми не можемо допустити: по-перше, що грубість може бути вдаваною 
або експресивним виявом моменту; по-друге, невід’ємною складовою просторічно-
го спілкування (не забуваймо, що лексика напівзросійщеного робітничого кварталу 
є лексикою саме цього, а не якогось іншого кварталу!); по-третє, що вимога жорстко-
го покарання є цілком природною в тих обставинах, а разом вони становлять чи не 
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єдиний можливий вияв піклування про єдиного сина, що вони, можливо, і є формою 
або проявом, незрозумілими для нас, любові до сина? Можливо, варто подивитися на 
цей образ і під таким кутом? Не виправдовуючи, але й не звинувачуючи. Тим більше, 
що питання амбівалентності перцепції материнства у творчості Винниченка вже по-
рушувалось дослідниками художньої спадщини письменника.
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Хлоп’яча ватага, зрештою, також не така вже й ідеальна. Хто ж, як не во-
ни, віддані  асали жорстоко-милостивого сюзерена, щодня зраджують Лідера, 
виправдовуючи  вої вчинки впливом чи навіть примусом Федька? Матері скар-
жаться на халамидника, мати в свою чергу скаржиться батькові, батько береть-
ся за ремінець – ланки послідовно з’єднані. Все це відбувається задля того, щоб
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наступногодня, немов за казковим сопілкарем, знову рушити за Федьком до но-
вих пригод чи бешкетів.

Хлопцям імпонує Федькова незалежність, імператив фізичної сили в поєд-
нанні з великодушним «всепрощенням». Окрім цього, вся околиця знає, що Федь-
ка нерідко жорстоко карають за його бешкети. А герой, який звідав певних випро-
бувань, особливо покарань тілесних, у свідомості близьких лишається іманент-
но позитивним попри всі його недоліки. Федько ніколи не бреше, але ніколи ні-
кого й не зраджує. Бачимо в дії своєрідний сіцілійський закон «омерта» – мовчан-
ня за будь-яких обставин. Власне, ця риса характеру героя – складова його іміджу.
Послуговуючись кримінальним сленгом, Федько живе і діє «за поняттями». Пер-
ша і остання брехня в оповіданні щодо ситуації з Толиком, це теж імідж героя, його 
правила гри. Повторимося, але якби Винниченко не вигадав фатальної розв’язки, 
його героя ми безперечно зустріли б серед босяків (за І. Франком – «подонків») 
Сонгорода, а можливо, за законами соцреалізму, він пройшов би шлях горьківсько-
го Павла Власова. В цілому ж, і поведінка Федька, і сліпе підкоряння його волі 
хлоп’ячого гурту, і прагнення Толика приєднатися до нього пояснюється інтригою 
й магнетизмом забороненого – загальнолюдською категорією, якій підлягають не 
лише персонажі-діти, але й дорослі, і не лише в художньо-мистецькому просторі, а 
й у реальному житті. 

Змальований у чорній тональності Толик, за висловом В. Марка, «підлень-
кий» хлопчик. Діти, як і письменник Винниченко, відрізняються більшим мак-
сималізмом: Толик – просто підлий, до гротеску. І зайвим буде наголошувати, що 
його підлість продиктована й виправдана не провокаціями Федька, а соціально-
майновим становищем батьків, а відтак і його самого. Щодо протистояння опози-
ційної пари Федько/Толик, то в даному випадку рушієм стосунків є ще й ревність 
до лідерства. Федько нізащо не поступиться першістю, оскільки бути лідером – йо-
го внутрішня суть. Толику ніколи не бути лідером, оскільки лідерство не купиш, за-
воювати ж його хазяйський синок не в змозі через брак визначальних рис характе-
ру і духовної міці.

Ми розуміємо, що бешкетування Федька, на відміну від «причесано –прилиза-
ної» поведіночки Толика, є станом душі героя, до того ж не вимушеним, а природним, 
це його самість, яку він повсякчас утверджує. Виникає лише питання, чи варта вона, 
отака самість, наслідування?

Спробуймо оцінити кульмінацію твору виважено і тверезо. 
По-перше. Федько прогулює школу і підбиває на це свою ватагу разом з хазяй-

ським синком (пригадайте викреслення в книжечці 1913 року).
По-друге, ризикуючи життям і не думаючи про наслідки і реакцію рідних, утвер-

джує свій авторитет карколомним переходом через скреслу річку.
По-третє, провокує своєю нерозважливою поведінкою інших, що, як виявляєть-

ся, може мати набагато гірші наслідки.
По-четверте, порятунок Толика теж у певній мірі суперечливий: з одного боку 

благородство вчинку, але ж сам і винний в тому, що трапилось, а з іншого – чи не до-
датковий дивіденд авторитету лідера?

Звернімося до ефекту 25-го кадру: негатив у захоплено-співчутливому висвіт-
ленні стає позитивом у контексті чорно-білого змалювання персонажів, зокрема під-
лості Толика і безперечного жалю за Федьком (проте постає питання: чому невідо-
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мий вчитель завершив оповідання сценою покарання, а хворобу, смерть і похорон
головного героя викреслив?).

Можливо, ми зможемо створити якісно нове ставлення до Федька, вдаючись до 
віртуальної ситуації заміни негативного персонажа Толика позитивним, хоча й теж 
бунтівного, але зовсім з іншого твору іншого письменника?

Для цього нам необхідно потрапити в Єлисаветград орієнтовно року першого 
видання «Федька-халамидника», в родину відомого російського поета Арсенія Тар-
ковського, батька всесвітньовідомого кінорежисера Андрія Тарковського.

… Інтелігентна сім’я Тарковських була відомою в освічених колах Єлисавет-
града. Батько, Олександр Карлович, знав грецьку, латинську, французьку, німець-
ку, англійську, італійську, польську, сербську мови, працював у міському банку, але 
на посаду директора не затверджувався, оскільки… відбув як народоволець п’ять ро-
ків у в’язницях Воронежа, Єлисаветграда, Одеси, Москви і п’ять років заслання в
с. Тунці Іркутського округу. Дім Тарковських, в якому завжди панували добропоряд-
ність і заохочення до знань, де мистецтво набувало реальних обрисів в особах худож-
ників і театральних діячів (сестра О. Тарковського, Надія Карлівна, була дружиною 
І. К. Тобілевича), завжди був відкритий для місцевої інтелігенції.

Лікар О. Михалевич – наставник і старший товариш Олександра Карловича –
відкрив для малого Арсена образний світ українського фольклору, казкову красу сте-
пового краю, залучаючи тим самим хлопчика до джерел української культури. Зго-
дом Опанас Іванович розповість хлопцеві про філософію і творчість «мандрівно-
го університету» Г. Сковороди, який стане кумиром майбутнього поета. Величез-
не враження справив на Арсена вечір знаменитих російських поетів К. Бальмонта, 
І. Северяніна, Ф. Сологуба. Взагалі, Єлисаветград залишив помітний слід у свідо-
мості і творчості А.Тарковського. Згодом літературознавці визначать дві характерні
особливості віршів-спогадів з дитинства поета: документальність і точність деталі 
(«Тогда еще не воевали с Германией», «Зима в детстве», «Позднее наследство», «Белый 
день…», «Затмение солнца. 1914», «Есть город, на реке стоит…», «Мне было десять лет…», 
«Ходить меня учила мать…», «Отрывок»). Це стосується і прозових етюдів Тарковсько-
го. У них постає місто у всій привабливості «маленького Парижа», ми навіть маємо змо-
гу бачити паперового змія, якого, можливо, запускають малі Федьки-халамидники, бо 
автор розповіді про них наразі десь далеко за кордоном. Під геніальним пером Тарков-
ського оживає давно забутий промисел точильників, що так магічно зачаровують ма-
ленького героя-оповідача, розкриваючи водночас риси його характеру. Отже: 

Арсен Тарковський
ТОЧИЛЬНИКИ

У дитинстві я був вогнепоклонником. На базарі, у тому місці, де ми мешкали, 
був точильний ряд. Там стояло душ зо двадцять обшарпанців біля своїх верстатів, 
схожих на прядки. Час від часу увесь цех точильників, немов за командою, з місця 
здіймався і розбрідався по місту. Тоді на вулицях лунав, повторюючись у басах і те-
норах, наспів, який діяв на мене, як сурма на бойового коня:

– Точити ножі-ножиці, бритви гострити!
Куховарка Соня виносила точильнику свої ножі, швачка вибігала з ножицями, 

а він розташовував свій нехитрий табір біля воріт.
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Ніж виблискував холодним, все яскравіше проступаючим блакитним сріблом, 
коліща з тонким привідним ремінцем швидко-швидко крутилося. Крутився і чарів-
ницький камінь карборунд. Точильник притискав до нього ножа, і починав іти золо-
тий дощ, чудовий золотий дощ, під який я підставляв руку. Лелітки поколювали її, 
аніскілечки не обпікаючи.

Дивитися на точильний вогонь я міг годинами. Тоді ніщо у світі не відволікло б 
мене від мого молитовного споглядання.

Мене запитували:
– Ким ти хочеш бути?
Матінка поспішала відповісти за мене:
– Він буде художником.
Це була неправда. Не звертаючи уваги на усмішки гостей, від яких мама черво-

ніла, я говорив:
– Я не хочу бути художником.
Я боявся стати схожим на Фастовського. Фастовський був худий, рудий – він 

полюбляв смажених голубів і тому стріляв з монтекрісто навіть у гав, малював якісь-
гриби, паляниці в кошиках і забитих птахів.

– Я буду точильником!
Коли хто-небудь дарував мені гроші, я прохав куховарку Соню покликати то-

чильників з верстатами до нас у двір. За мій рахунок точилися і ножі в кухні, і ножи-
ці швачки, і гострилася бритва двірника Федосія.

Був ранок, ми тільки-но поснідали. Батько взяв ціпок і пішов із дому. В саду бу-
ло нудно, незважаючи на те, що в ньому, безсумнівно, ховалися скарби – де-небудь 
під жасмином або сріблястою тополею.

Я ходив доріжками і співав:
– Точити ножі-ножиці, бритви гострити!
Раптом мене осяяла солодка і злочинна думка: самому піти на базар і поди-

витися на точильників. І я здійснив цей задум. Я переліз через паркан і сусідським 
подвір’ям, щоб мене не спіймали біля наших воріт, вийшов на Інгульську вулицю. 
Мене не приваблювали ні морозиво на розі, ані похорон, ні хлопчаки, які запускали 
змія. Я, немов сомнамбула, немов пойнятий, йшов до базару. Ось бублична Прохоро-
ва, ось колоніальна крамниця Ситникова, ось міст через Інгул, ось молочниці, аж ось 
і вони, характерники і чародії, мої носії таємниць, схилені над опереними китицями 
вогню верстатами.

Різники приносили їм ножі, і це неприємне знаряддя, яке мало справу з сирим 
м’ясом, здавалося, забуло про нього і припадало до точила. Сипалися іскри, сипалися 
іскри щонайменше з двадцяти ножів одразу, з двадцяти точильних каменів, що кру-
тилися, з відкритим ротом, нічого не помічаючи, окрім вогню, я переходив від одного 
точильника до іншого. Розпечене сонце котилося небом, стояла спекота, та мені бу-
ло не до неї. Я не задумувався над тим, що коїлося зі мною, я був занадто малим для 
цього, але я розчинився у вогні.

Сонце сідало, а я все ще був у точильному ряду. Нарешті точильники по-
чали один за одним залишати базар. Залишився останній з них. Він гострив но-
жі з великої м’ясної крамниці на розі базарної площі. Але і він здав роботу, заки-
нув свій верстат на плечі, і я пішов за ним, як колись діти у казці пішли за лов-
цем пацюків. Він ішов попереду, а я плентався за ним. Ми перейшли міст, звер-
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нули за ріг, обійшли Грецьку церкву і через прохідний двір увійшли туди, де я ще 
ніколи не був.

Точильник повернувся до мене:
– Ти чий? 
Я мовчав.
– Ти чому за мною йдеш?  
Я мовчав. 
– Ти німий, чи що? – запитав точильник. –Ти хто такий?
Ми підійшли до вибіленої вапном мазанки, навколо якої росли мальви, соняш-

ники і тютюн. З-за квітів вийшла жінка в синій ситцевій хустці. Напевно, це була 
дружина точильника. Я зрозумів, що й у точильників бувають дружини.

– Ув’язався за мною, йде від самого базару, а чого йому треба – не говорить, – 
сказав точильник дружині.

Вона довго розглядала мене, потім запитала:
– Ти, може, їсти хочеш?
Вона винесла мені кухоль молока і великий шматок хліба.
– Де ти живеш? – запитала вона. Я знав свою адресу, але не сказав її, удав що 

не знаю.
Вона сказала:
– Я відведу його в поліцію, його, можливо, шукають.
У мене з собою було п’ять копійок і складаний ніж, щоправда, гострий, та все ж 

таки...
– Будь ласка, – сказав я, – наточіть мені ножа!
– Дивись – говорить, – сказав точильник. – Ну, брате, ні, досить, я ж із самого 

ранку працюю, ні, баста!
– Тоді я піду, – сказав я. – Я знаю, де живу. Я сам дійду. Спасибі.
Вони стояли біля порогу і дивилися мені вслід. Він був на голову вищий за неї. 

Поряд з ним стояв його точильний верстат.
Я довго блукав вулицями і вже під зорями вийшов до наших воріт. Мене зустрів 

двірник Федосій. Він сказав: «Іди, йди швидше, ворушися, тебе мало не з городовим 
шукають!» З похололим серцем я ввійшов у дім. Я боявся нотації. Але мама схопила 
мене, як буревій хапає піщинку, підняла, поглянула на мене заплаканими очима, пе-
реконалася, що це й насправді я, і знову заплакала.

– Тебе тато шукає по всіх вулицях, я повідомила поліцію. Соня і Катря шука-
ють. Олександрик шукає, я зовсім у відчаї...

Мене відпоювали молоком і відгодовували холодними котлетами, а потім задо-
брювали варенням, щоб я не втік наступного разу.

– Тепер кажи, тільки правду, лише одну правду, якою б вона не була, – урочис-
то сказала мама. – Де ти був?

Навколо мене стояли домашні, двірник Федосій і ненависний мені художник 
Фастовський.

– Я був у точильників, – відповів я, втупившись Фастовському в очі, – і завжди 
буду бігати до точильників!

Мама дивилася на мене, здивовано звівши брови.
– У яких точильників? Чому до точильників? – Вона нічого не розуміла. – Про 

яких точильників ти говориш?
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– Я ж тобі говорив, що буду точильником, коли виросту.
– Я пам’ятаю, – сказала мама, – але я не гадала, що ти хочеш цього насправді.
– Я буду точильником, коли виросту, хай мене водять до них, якщо хочеш, ли-

ше не тягнуть додому.
– Гаразд, – сказала мама. – Якщо ти так любиш точильників, що ладен знехту-

вати моїми стражданнями, то тебе будуть водити до них. Тільки не втікай один. Обі-
цяєш?

І я пообіцяв не втікати одному, мене змусили до цієї обіцянки.
А різницький ніж, закаляний липучою кров’ю, очищається, починає світліти, 

з-під нього сипляться іскри, і крутиться, крутиться чарівницький камінь, і сиплять-
ся, сипляться іскри, лишень устигай підставляти долоню.

(16 липня 1954).
(Переклад з російської С. Колісника)

Ми можемо назвати у світовій літературі багато бунтів, бешкетувань і самовіль-
них вчинків персонажів-дітей, які проте мають потужний виховний потенціал. Так, 
наприклад, самовільний вчинок Джима Хокінса, розцінений спочатку як зрада, на-
справді є рушієм сюжету – з одного боку, а з іншого – благом для капітанської коман-
ди: викраденням у піратської зграї «Іспаньоли» (Р. Стівенсон, «Острів скарбів»). Са-
мовільний вчинок Роберта Гранта – це порятунок з ризиком для власного життя від 
агуарів (червоних вовків) старших товаришів Гленарвана і Талькава (Ж. Верн, «Ді-
ти капітана Гранта»).

Вкинутий у вуличний соціум і покинутий сімейною увагою, Федько бунтує про-
ти власної покинутості. Герой А. Тарковського, навпаки, бунтує проти надмірної не-
покинутості, проти світу дорослих, які вже вибудовують його життєву модель. Ще 
не усвідомлюючи, що творення прекрасного (у даному випадку живопис) – нелегкий 
труд, хлопчик заперечує малярство, яке персоніфікується в образі художника Фастов-
ського (той малює «якісь гриби, паляниці в кошиках і забитих птахів», а ще любить 
смажених голубів і стріляє з монте-кристо). Його вабить праця, що має матеріальне 
втілення, її результат – наточені предмети, символом-знаком якої постає потік згасаю-
чих леліток. Власне, іскри точильника для маленького героя-оповідача набувають са-
кральної сутності і спонукують до протесту: я буду точильником! Необхідно наголоси-
ти, що в кінці оповідання малий бунтар Тарковського, побоюючись лише нотацій, не 
потерпає від думок про покарання (Федько не боїться покарання з інших причин, воно, 
по суті, є невід’ємним атрибутом його іміджу), йому радше боляче від завданих клопо-
тів і прикрощів близьким людям. Щодо сублімації страху, то мова про сміливість героя 
А. Тарковського у другому невеликому етюді під назвою «Горобина ніч»:

«Тоді я був семилітнім. Не можна стверджувати, що я був хороброю дитиною. 
Ні, де там, я надто багато чого боявся: бджіл, корів, темряви, незнайомих людей, са-
мотності. Особливо мене лякали грози. Можливо, цей страх мені навіяли жінки, які 
зачиняли під час грози вікна і двері, аби не було протягів. Коли починали спалахува-
ти блискавиці і відразу по кожному спалахові над самим дахом лунав грім, я кидався 
до матері, і ніхто на світі, допоки гроза не закінчувалася, не виманив би мене з її охо-
ронних обіймів.

Влітку 1914 року в степовому краї, де пролинуло моє дитинство, грози про-
носилися щодня: інколи вони збиралися довго, зароджуючись ще звечора. На дачі 
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палили сміття і бур’яни, віяло димом від великих вогнищ, і їхній дим зміщувався з 
димом тліючого степу.

Почалася війна. Те, як я поставився до неї, було, може, таке ж, як і страх грози, 
навіяне дорослими. Моїх сліз не могли стримати ані іграшками, ані солодощами. По-
тім я заспокоївся, призвичаївся до того, що десь відбувається війна, яку я собі май-
же не уявляв. Хіба що непевні образи, подібні до образу грози, ввижалися мені, коли 
про війну починали говорити домашні або солдатки скаржилися, що від їхніх чолові-
ків довго не надходять листи.

Дядько Володя разом із армією Самсонова загинув у Мазурських болотах. 
До війни дядько Володя давав мені свою шаблю, це була моя улюблена іграшка, 

і я був переконаний, що він подарує мені коли-небудь її, і ось – дядька Володю вби-
ли, і він потонув у болоті, і останнє, що після його смерті залишилося на світі, – моя 
шабля, але й вона щезла, болото поглинуло і її, тому що дядько Володя, напевно, три-
мав її в руці, коли його вбило. Він став моїм власним героєм, постійним учасником 
моїх забавок і сновидінь.

Той вечір був задушливий і став горобиною ніччю. Я відчинив вікно і опинив-
ся в саду.

Грози ще не було, вона лишень підкрадалася до дачі. Сказати відверто, це було 
гірше грози. Дерева гнулися до землі, я не бачив цього, тому що було темно, я тільки 
чув, як свистять гілки. Вітер безперервно змінював напрямок. Від річки інколи віяло 
прохолодою, далеко за нею спалахували червоні зірниці.

Мені було страшно. Я підставляв обличчя вітрові і темряві, я стояв під вітром 
навмисне в найдальшому кутку саду, звідки б мене ніхто не почув, навіть якби голо-
сно закричати.

Моє уявлення про час було неповним і неправильним, ніби дикунським, якби й 
вмів пояснити, яким мені уявляється час, то сказав би, що минуле і майбутнє можуть 
пересіктися, зімкнутися, злитися, якщо цього дуже захотіти.

Я грав у смерть, призначену для дядька Володі.
Так я стояв півгодини, можливо, годину, ні – хвилин п’ять.
До кімнати я заліз через вікно. За дверима тихо спала мама. Отже, вона не про-

кинулася.
Вранці, сподіваючись чуда, я запитав:
– Мамо, а дядько Володя насправді загинув?
Чуда не сталося. Мати відповіла:
– Так, звичайно, загинув, адже ти знаєш. Помолимося за його високу душу.

(20 липня 1945) 
(Переклад з російської С. Колісника)

Три абсолютно різні неслухняності. Два способи утвердження власного Я. Які з 
них вам імпонують більше? Створивши несподівану ситуацію, можливо, зрозуміємо 
побажання простого сільського трударя Кузьми Сарани? Можливо, по-іншому поди-
вимося й на Федька?
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Краєзнавчий аспект від Оксани Гольник

Гольник Оксана Олександрівна у 1998 році закінчила 
філологічний факультет КДПУ ім. В. Винниченка за спеці-
альністю «Українська мова і література». На другому кур-
сі потрапила у коло щасливців – студентів, які писали кур-
сові роботи у Л. Куценка. Цей момент став визначальним: 
Леонід Васильович зацікавив постаттю Є. Маланюка (те-
ма курсової роботи «Античний світ у ліриці Є. Маланю-
ка», пізніше знайшла ширше і глибше відбиття у диплом-
ній і магістерській роботах), сформував розуміння дослід-
ницької роботи, навчив любити, гордитися своїм містом і 
вивчати духовну спадщину свого краю. 

Після завершення навчання в університеті працювала у гімназії №9 м. Кірово-
града на посаді вчителя української мови і літератури. 1999 року Гольник О. О. всту-
пила до аспірантури КДПУ ім. В. Винниченка. Науковий керівник дисертаційного 
дослідження – кандидат філологічних наук, доцент Л. Куценко. 2002 року у спеціалі-
зованій вченій раді КДПУ Гольник О.О. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Міф у художньому світі Є. Маланюка». 

З 2002 року по теперішній час Гольник О. О. працює на посаді доцента кафедри 
української літератури факультету філології і журналістики КДПУ ім. В. Винничен-
ка. Є авторкою низки статей, присвячених літературній спадщині Є. Маланюка та лі-
риці Т. Шевченка. Коло наукових інтересів: постать, творчий і публіцистичний до-
робок Є. Маланюка, творчість Т. Шевченка, сучасний літературний процес та літе-
ратурне краєзнавство.

Топографічна локалізація подій в оповіданнях В. Винниченка 
про дітей 

Оповідання збірки «Намисто» мають низку художніх особливостей: на відміну 
від «Кумедії з Костем», де поданий процес соціалізації дитини-байстряти й психоло-
гічні колізії, пов’язані з цим, на відміну від «Федька-халамидника», де конфлікт між 
двома героями Федьком і Толею теж має соціальний характер (вони належать до різ-
них прошарків суспільства), у «Намисті» йдеться про процес самоствердження дити-
ни, ініціацію (найчастіше у процесі здійснення Вчинку (подвигу), гостро пережива-
ючи страх, дитина набуває нових особистісних якостей, нового морального й психо-
логічного досвіду). Отож, В. Винниченка цікавить психологія дитини в екстремаль-
них умовах і ситуаціях. 

Іншою особливістю цих творів є топографічна локалізація подій. Ця риса є 
об’єднувальною для низки творів про дітей і дає можливість реконструювати світ 
Єлисаветграда кінця ХІХ – початку ХХ століття, побачивши очима В. Винничен-
ка – дитини. Цей аспект є недослідженим і вельми цікавим, тому й став предметом 
нашої праці. 

Варто зазначити, що чи не єдиний випадок у творчому доробкові В. Винни-
ченка (зауважимо, спогадами про Златопіль овіяний образ Сонгорода в «Красі і си-
лі», деталі єлисаветградського буття поодиноко трапляються у романі «По-свій»), 
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коли він вдається до точної, прямої локалізації подій, даючи цінний матеріал для 
літературно-краєзнавчих спостережень. 

В. Панченко, говорячи про оповідання «Федько-халамидник», зауважив, що 
воно «навіяне спогадами про Єлисаветград 1880-х років». Отож, світ «маленького 
Парижа» – степової столиці ХІХ століття – став об’єднавчим центром подій і для 
оповідань «Бабусин подарунок» (поза збіркою), «Гей, хто в лісі обізвися…», «Ой ви-
пила, вихилила…», «Гей, чи пан, чи пропав…», «Та немає гірш нікому…», «За Сибіром 
сонце сходить…», «Стелися, барвінку, низенько». 

Усі події, пригоди і вчинки героїв – маленьких єлисаветградців у названих ви-
ще творах В. Винниченка переважно локалізуються в районі Бикового або Грецького 
поселення – правобережної околиці Єлисаветграда, де розміщувалася грецька церква
(тепер – грецький кафедральний собор), та Чечори – району, який був вище грець-
кої слободи, ближче до фортеці. Прикметно, що населення цих територій переважно 
бідняки: дрібні ремісники, візники, робітники заводів Ельворті, Шкловського, Яскуль-
ського, розкинутих на прилеглій території району Ковалівки. Отож і маленькі герої 
оповідань В. Винниченка походять із робітничих сімей. Їхньою спільною ознакою є й 
шукання пригод, мотивація яких почасти є різною: так, у Меланки з «Ой випила, вихи-
лила…» є необхідність роздобути для хворої матері відро, у якому вона могла б парити 
ноги, у Васька («Бабусин подарунок») бажання продемонструвати свою вправність і 
сміливість, у близнят Любки та Івашка з «Гей, чи пан, чи пропав» і «Гей, не спиться» 
прагнення мати голубник, у Гаврика і Михася («За Сибіром сонце сходить») жага сво-
боди, пригод, випробування власної сили. Не останню роль у випробуваннях, які ви-
падають на долю цих дітей, відіграє місце, де вони відбуваються. У низці своїх творів 
(«Бабусин подарунок», «За Сибіром сонце сходить», «Гей, хто в лісі, обізвися…») голо-
вним місцем подій В. Винниченко робить так зване Босяцьке провалля або Глинище, 
розміщене за околицями Єлисаветграда (на північ від фортеці, тепер напрямок «Ден-
дропарку» та обласної лікарні). Вихід на Глинище був із Чечори (Чечорської балки), 
яку населяли переважно вихідці із Молдавії («чечора» з молдавської «лахміття»), ко-
трі «й справді ходили в брудному одязі… Жили переважно в землянках і мазанках». 
Автор вельми достовірно відтворює занедбаність, необлаштованість і бідність цієї час-
тини Єлисаветграда кінця ХІХ століття: «Але ж і довга була та вулиця, кінця і краю 
їй не було! Ішли, ішли. А вона все така сама. Тільки доми ставали все менші та нижчі, 
а паркани довші. Та ще болото більше. Іноді воно цілим озерцем заливало вулицю і 

Лінгвістичні особливості дитячого мовлення в малій прозі 
Володимира Винниченка
Лінгвістичний аспект від Ніни Задорожної

Дитина – це особливий тип мовної особистості, що формує свій особливий 
погляд на світ і на себе в цьому світі. Дослідники дитячого дискурсу відзначають, 
що образ світу, відображений у мові дітей, багато в чому відрізняється від картини 
світу дорослих носіїв мовної свідомості, що пояснюється особливостями мислен-
ня дітей, своєрідним їхнім світосприйманням і світовідчуттям. 
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тьмяно блищало густим сивим кулешем. Аж страшно в нього ступати …» і далі: «І по-
ле вже видко з дороги, а вулиця все тяглася. І такі самі землянки і халупки були й 
тут, як і на тім боці міста. І так само було бідно, брудно, нудно». Босяцьке провалля в 
оповіданнях В. Винниченка стає місцем випробування сили й мужності героїв, місцем 
зустрічі з очевидною небезпекою, що провокує кардинальні внутрішні зрушення, спо-
нукає до дорослішання, формування іншої морально-етичної системи. І це недивно, бо 
Босяцьке провалля або Глинище природно є небезпечним місцем. За описами В. Ви-
нниченка це: «Провалля глибочезне… З одного боку височенна стіна, рівна, глиниста, з 
кущиками молочаю, які бозна-як попричеплювалися там. З другого – крутий, зелений 
схил, по якому жовтими мотузками поперепліталися стежки. А широке те провалля те 
було таке, що ніхто з хлопців навіть замашним черепочком не міг перекинути з одно-
го боку на другий». Саме це місце стає плацдармом для випробування фізичної сили і 
вправності Васька – Жар-птиці («Бабусине оповідання»), який береться перекинути 
новенький срібний карбованець на інший бік провалля і тим самим самоствердитися 
в хлоп’ячій компанії. Воно ж стає й місцем випробування його витримки й сміливості 
в боротьбі з гадюкою. Ці небезпечні моменти хлоп’ячих забав зрештою призводять до 
набуття нових моральних якостей: сміливий Васько виявляється ще й благородним, 
пропонуючи такого цінного й вистражданого карбованця за відібраного в Микишки 
дідом Шевчуком картуза. 

Назване місце є небезпечним і в соціальному аспекті: це скупчення злочинців, 
заброд, небезпечних людей «дна», відчужених соціумом економічно й територіально.
Автор натуралістично описує умови існування цих людей, підкреслюючи й уви-
разнюючи ідею їхнього позасоціального буття промовистою деталлю: на смітнико-
ві мешкають бродячі собаки і люди, причому їхня поведінка однакова, бо спрямо-
вана на виживання: «Поміж купами сміття лазили собаки, худі, ребруваті, з піді-
гнутими хвостами, з погризеними вухами. А крім собак коло куп вовтузилися якісь 
люди, горбом позгинавши спини. Вони щось витягали з тих куп, обтрушували, об-

Лінгвістичний аспект – 2

Вивченню дитячого мовлення, цього особливого етану онтогенетичного роз-
витку мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, присвятили свої 
робота визначні мовознавці, психолінгвісти, психологи й дидакти. Лінгвістич-
ні особливості діалогічного мовлення як процесу мовленнєвої діяльності розгля-
нуто в дослідженнях Ф. С. Бацевича, О. М. Баранова, Т. І. Винокур, Л. О. Ле-
онової, Л. М. Михайлова, О. Ю. Моісеєнко, Л. П. Якубинського; психолінгвіс-
тичні передумови діалогічного мовлення відображено в працях П. П. Влонсько-
го, М. І. Жинкіна, І. О. Зимньої, О. О. Леонтьєва; мовленнєвий етикет у діалогіч-
ному спілкуванні описано А. О. Акішиною, С. К. Богдан, Л. В. Лідак, С. В. Пе-
теріною та ін. Дослідження мовлення дітей викликають значний інтерес, оскіль-
ки розширюють наші уявлення не тільки про оволодіння мовою, але й про саму 
мову, про її функціонування в мовленнєвій діяльності, про становлення пізнаваль-
них та інших психологічних процесів, про їхню побудову, розширюють наші знання 
про людину взагалі. У лінгвістиці генезис мовлення розглядається з позиції ідей 
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бивали й або кидали назад до куп сміття, або клали собі в мішки» . Умови життя
виробили відповідні якості в цих людей: настороженість і страх перед новачками, 
які змінюються зацікавленням (чим можна поживитися), і нарешті, тваринна агре-
сивність, бездушність, готовність до злочину – від крадіжки до вбивства. З небез-
пекою, яка йде від цієї босячні, зіткнулися два мрійники – Гаврик і Михась із опові-
дання «За Сибіром сонце сходить». Захоплені романтичною аурою слави розбійни-
ка Кармелюка, вони вирішують дістатися до лісу, який відкрився їм з дзвіниці Бол-
гарської церкви (очевидно, грецька церква, бо В. Винниченко чітко окреслює міс-
це її розташування: «…церква стояла внизу, коло річки…» Цей таємничий, опови-
тий романтикою простір вабив до себе маленьких мандрівників: таємна смуга степу, 
«ніжно-сива, рівна, без білих плям і латок… Коло світило сонце, то навіть помітно 
було сивині зеленявість, – то, значить, травиця. А збоку смуги густими зубчиками 
темнів ліс, то напевне був ліс, дикий, непролазний, величезний». Протиставляючи 
простір міста й природний простір, автор підкреслює прагнення дітей відчути сво-
боду, таємничість, пережити пригоди, які асоціюються в їхній уяві з лісом. Проте на 
шляху до реалізації задуманого хлопці стикаються із реальністю буття – мешкан-
цями Босяцького провалля – справжніми розбійниками. Зіткнення мрії та реаль-
ності – один із улюблених прийомів В. Винниченка, який дає можливість не ли-
ше розвінчати ілюзію, але й набути справжнього соціального досвіду. Гаврик і Ми-
хась змушені боронитися від босячні, яка посягає не тільки на їхнє майно, але й на
їхнє життя. Так, руйнується дитяча легенда про благородне розбійництво, одночас-
но приходить усвідомлення небезпеки, загострюється інстинкт самозбереження – 
відбувається процес дорослішання. 

Зустріч із халамидником Корчуном – мешканцем провалля – стає фатальною і 
карколомною й для Зіня («Гей, хто в лісі, обізвися»). Хлопчик добре знається на пси-
хології оточення, має свої життєві цінності й вироблений стиль поведінки: він знає, 
що всього, що хочеш можна добитися, якщо бути ласкавим і вміти підлабузнюватися. 

Л. С. Виготського в загальному контексті розвитку дитини, у тісному зв’язку з про-
блемою вікової періодизації.

На матеріалі української мови досліджувалось мовлення дітей переважно
дошкільного віку, недостатньо вивчена історія розвитку дитячого мовлення, процес 
оволодіння зовнішньою, природною стороною мовлення, не представлена дитяча мов-
на картина світу. На часі всебічне вивчення дитячого мовлення і в художніх творах. 
Аналізу лексичних, граматичних та стилістичні« особливостей діалогічного та поліло-
гічного мовлення дітей у ситуації спілкування з ровесниками та дорослими на матері-
алі малої прози Володимира Винниченка присвячена ця стаття. Оповідання про дітей 
і для дітей (ці твори письменника рекомендовані для вивчення учнями молодшого та 
середнього шкільного віку) певною мірою дадуть відповідь на питання, чи сучасні зма-
льовані персонажі, як різниться мовлення дітей відстанню майже століття. Зрештою, 
відомо, що писати для дітей треба краще, ніж для дорослих. Як зумів автор проникну-
ти в дитячу психологію, показати різнопланові характери дітей через їхнє мовлення?
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Навіть «бозя» не страшить Зіня, бо той знає, що його можна задобрити поклонами. 
Справжнім богом для хлопчика є Корчун – страшний і небезпечний, до того ж меш-
кає «не десь там на небі – невідомо де та як, а таки тут на землі, недалечко від Зіня. 
Зовсім десь недалечко, бо кожної хвилини міг прийти й зробити з Зіньом усе, що 
схотів: забрати в торбу, віддати зайцям, циганам, халамидникам». Убивство страшно-
го Корчуна такими ж, як і він босяками, свідком якого став малий Зінь, призвело до 
кардинальних зрушень у свідомості й поведінці хлопчика: усунення реальної загрози 
робить його життя сумним і прісним. Митець дуже тонко вловив специфіку дитячої 
свідомості: коли зникає страх перед кимось або чимось, відчуття небезпеки, то витів-
ки втрачають свій смисл і «смак». 

Характерно, що, змальовуючи провалля, митець використовує переважно тем-
ні барви, протиставляє його місту, образ (видиво) якого стає уособленням безпеки, 
гармонії, світлого освяченого простору. У дитячих оповіданнях В. Винниченка зна-
ходимо два словесні малюнки «города» – міста Єлисаветграда, подані з горішньої 
перспективи (з вершини Глинища). Один із цих описів подає нам місто вдень («Ба-
бусин подарунок»), інший – нічної пори («За Сибіром сонце сходить»), але обидва 
вони містять не лише топографічну інформацію, а й підкреслюють психологічний 
стан безпеки, що панує в душах героїв – Васька, котрий уникнув гибелі в проваллі, 
та Гриня і Михася, яким удалося врятуватися від халамидників. Ефект заспокоєн-
ня читача після пережитого катарсису досягається автором через контраст сгущених 
темних фарб, якими створювалася психологічна атмосфера пригод героїв, описові 
міста, де домінує образ світла (чи то сонячного, чи то штучного нічного): «Широко-
широчезно розкотився він долиною степовою. І так тепер любо, так легко, так чогось 
сумно дивитись на ту залиту сонцем спокійну, поважну широчінь… над усім цим ве-
лично. Без краю розгорнулось високе, прозоре, тепле небо з сліпучим вогненним сон-
цем посередині…» або «І раптом у тьмі десь далеко зажовтіли вогники, наче хтось 
взяв та розсипав по чорному оксамиту дрібненькі жаринки.

– Гей, город! – аж закричав Гаврик…

Лінгвістичний аспект – 3 

Психологічні дослідження засвідчують, що обмеженість сприйнятгя світу дити-
ною тільки своїм досвідом, її нездатність уявити світ очима іншого, а тому й відсутність 
моделі свого співрозмовника призводить до вербального егоцентризму в дитячому 
мовленні, до експліцитності мовленнєвої поведінки дитини, переваги в структурі роз-
мови висловлювань, пов’язаних з «Я» дитини, в інструкціях партнерам комунікації, в 
актах погрози. Хоча дитяче мовлення не копіюється в літературних творах, а своєрідно 
відтворюється в них за допомогою стилістичних засобів, особливості репрезентації ди-
тячого мовлення залежать як від образу персонажу, так і від тих художніх завдань, які 
поставив перед собою письменник. В. Винниченко показує своїх персонажів у незви-
чайних, а часто й ризикованих ситуаціях. Йому близькі маленькі «зухи»(відчайдухи, 
«халамидники», дитячі ватаги – «чудні», «кумедні», незрозумілі для свого оточення). 
Образні засоби, що слугують для створення підвищеної емоційності дитячого мовлен-
ня, знаходять відображення в художніх творах письменника-земляка.

Уявлення дитини про світ, за словами психологів, ще не цілісне: воно сфор-
моване у вигляді доповнень та суперечливих образів, знань, емоцій. Тому в мов-
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Зразу ногам стало легше, вільніше йти. З плечей звалили важкі торби пригні-
чення».

Не останню роль у цих описах відіграють і згадки В. Винниченка про знако-
ві місця Єлисаветграда, які створили йому славу «маленького Парижа» та степової 
столиці. Насамперед, це кафедральний собор (грецька церква) Володимирської Бо-
жої матері (у письменника – це Болгарська церква («За Сибіром сонце сходить», зга-
дується також Пречистенська дзвінниця в оповіданні «Гей, чи пан, чи пропав»), по-
даний у творах митця через призму дитячого сприйняття, що визначає асоціативні
характеристики будівлі: наприклад, через архітектурну деталь – баню, що «подібна 
до величезної цибулини, в якої замість хвоста – хрест», або через романтизовану пер-
спективу простору, що відкривається: «…з дзвінниці було добре видко різниці, а за ни-
ми оту таємну смугу степу». У «Та нема гірш нікому…» автор згадує ще одну церкву
Єлисаветграда, котра розміщувалася поблизу центральної вулиці Великої Пер-
спективної, – Успенську. Власне, митець вдається до відтворення аури спо-
кою, умиротворення, який асоціювався із цим місцем. Саме такі відчуття сповню-
ють Льоню (він у гімназії «встругнув штуку», через яку його неодмінно мають ви-
гнати), котрий переховується за церковною огорожею, набираючись сміливості
повернутися у ворожий світ – дім дядька-опікуна осиротілого хлопчика. Церков-
на огорожа – символ замкненого статичного простору, сповненого добра й милосер-
дя – стає своєрідним уособленням фізичного й духовного захисту від ворожого зо-
внішнього світу: «У кутку церковної огорожі затишно-затишно, наче під боком у ма-
ми (хоча ні в Сашка, ні в Льоні давно вже немає їх мам). Звідусіль, од усього світу за-
городжено їх: ззаду товстим високим муром, а спереду густими непролазними куща-
ми бузку. … За муром загорожі гуркотять бендюги, цокотять копита, дзеленчать трам-
ваї». В. Винниченко подає знаки місця розташування хованки Льоньки й Сашка: 
звук пересування великих возів, які, очевидно, рухаються в бік базару, розміщеному
в центральній частині міста Подолі (він стає місцем подій у «Гей, чи пан, чи про-
пав…»), та Сінної площі (місця зупинки всього торгівельно-вантажного транспорту). 

ленні дитини широко представлені семантичні примітиви, які, за вивченням
учених, являють собою семантично елементарні концепти людської культури, 
своєрідний алфавіт ментальних атомів. Для дитячого спонтанного мовлення, як і 
для усного спонтанного мовлення дорослих, характерні такі явища, як скорочен-
ня форм слова: дивись – диви, бачиш – бач: 

– Диви, Любко, диви: підходить до наших, підходить! Бач, бач?; 
усічення частини слова: 
– Хитро, ’ге ж?
Головним фактором комунікативного контексту, який детермінує мовленнєву 

поведінку дитини в певній ситуації спілкування, є те, з ким вона спілкується – з дорос-
лим або однолітком. Площина стосунків з дорослим – похила, де внизу знаходиться 
дитина з її потребами, бажаннями, а зверху дорослий, багато в чому недосяжний та ав-
торитетний, до якого дитина тягнеться, а доторкнутися не може. А з однолітками ди-
тина спілкується на площині горизонтальній. Перед нею – рівна їй істота, яка так само 
ладна поділити цінне для неї самої прагнення до самовираження.
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Сінна площа була на правому березі Інгулу, поблизу робітничих кварталів Бикового 
й Чечори: це місце, до речі, зринає й в оповіданні «Гей, не спиться»: «Івашко і Люб-
ка спускалися лідяками на Сінній площі. Площа була величезна, – ціле поле, – і ши-
роченною горою збігала в долину аж до самої річки». Згадує В. Винниченко ще од-
не диво Єлисаветграда – трамвай. Його рух був відкритий 1897 року вулицями Ве-
лика Перспективна, Двірцева, Великою Пермською. Це четверта (!) в Російській ім-
перії трамвайна колія, що було однією із рис прогресивності й цивілізованості нашої 
«степової столиці». 

Іншою прикметою розміщення церкви стала згадка про чоловічу класичну гім-
назію, де навчався герой «Та нема гірш нікому», учнем котрої був і сам В. Винни-
ченко. Вона була недалеко від Успенської церкви (тепер на цьому місці побудова-
на мерія). В іншому оповіданні «Стелися, барвінку, низенько» письменник згадує 
жіночу гімназію (тепер – двоповерховий корпус педагогічного університету) – її 
учительська стає місцем злочину Масюка – молодого романтичного, закоханого в 
двійочницю-гімназистку Діну, хлопця, котрий демонструє силу своїх почуттів, ви-
крадаючи журнал успішності в жіночому навчальному закладі.

Ще однією особливістю Єлисаветграда в оповіданнях В. Винниченка є гор-
дість нашого міста – залізничний вокзал. Його було споруджено 1868 року після за-
вершення будівництва залізничної гілки Харків – Одеса, складовою якої був і Єли-
саветград. Поява залізниці в нашому місті кінця ХІХ століття стала знаком еконо-
мічної значущості, процвітання краю, адже тут розвивався важливий для аграріїв ма-
шинобудівний комплекс братів Ельворті. Залізничний вокзал Єлисаветграда ХІХ 
століття відповідав найвищим стандартам того часу: це була трикорпусна будівля, 
у якій триповерхові корпуси з’єднувалися між собою одноповерховими галереями. 
Вокзал був дуже просторим, обладнаним усіма необхідними для пасажирів зручнос-
тями (ресторації, буфети, книгарня, телеграф, жандармерія і т.д.).

У творах В. Винниченка вид на цю грандіозну споруду відкривається героям 
оповідань «Бабусин подарунок», «Гей, чи пан, чи пропав…». Поряд із вокзалом бу-

Лінгвістичний аспект – 4 

Спілкування дітей може відбутися у формі діалогу або полілогу, у структу-
рі яких виділяються монологи. Характерною особливістю творів Винниченка є 
те, що автор практично не вводить монологи окремих персонажів у їхнє мовлен-
ня. Натомість певна інформація передається своєрідним переказуванням змісту 
можливого монологу. Так, у розмові близнят про план зібрати кошти, щоб купи-
ти голубів в оповіданні «Гей, не спиться…» попередній контекст був переважно
діалогічний, проте далі розмова обох персонажів передається через внутрішній 
монолог: Івашко трохи помовчав і почав викладати цей план. Треба взяти коро-
бочку і складати в неї всі гроші, щоб вони їх матимуть до літа (Бо неодмінно тре-
ба, щоб до літа був голубник!). Та отак і той … наскладають. І на цьому замовк. Тут 
Любка почала кліпати очима, як прокидаючись од сну. Та це й усе? А скільки ж во-
ни можуть наскладати в ту коробочку? Копійок з десять? 

Аналіз внутрішнього мовлення як передачі розмови двох друзів дозволив 
встановити, що важливими засобами відображення особливостей дитячого мов-
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ли лісні склади, завод, згадувані письменником як місця пригод близнят з оповідань 
«Гей не спиться» та «Гей, чи пан, чи пропав…». 

Герої винниченкових оповідань «Бабусин подарунок», «Ой випила, вихилила…», 
«Гей, чи пан, чи пропав…» ходять вулицями робітничих кварталів Бузюківською та 
Підкамінною та однією із головних – вулицею Садовою. З топографічної карти Єлиса-
ветграда, складеної К. Рябковим 1913 року, видно, що вулиця Садова (одна з тих, яки-
ми рухався трамвай) завершувалася прямою дорогою у міський (казенний сад), виса-
джений на березі річки Сугоклея 1764 року генералом Мельгуновим для постачання до 
імператорського двору Катерини ІІ фруктів та овочів. Згодом у 1770 – 1784 рр. побли-
зу цього саду ховали померлих від чуми, тому всі дерева замінили на неплодові. Уже 
1836 р. тут був зразковий парк з квітниками, купальнями, танцювальним залом, ротон-
дами та будиночками. Це місце вважалося надзвичайно популярним серед еліти Єли-
саветграда – заможних громадян, військовиків, міщан. За записами А. Шмідта, пода-
ними в «Материалах для географии и статистики России, собранные офицерами гене-
рального штаба», зауважено, що після двох годин у місті панувала нестерпна спека, під-
німався пил і місцем порятунку ставали тінисті алеї міського саду. 1897 року тут були 
відкриті буфети для публіки, чотири рази на тиждень грав військовий оркестр, був по-
будований циклодром, прокладена трамвайна лінія. Саме це місце стає «плацдармом» 
подій в оповіданні В. Винниченка «Ой випила, вихилила…». Ланка заклалася з Гриш-
кою, що дістане йому сімака – ґудзика з генеральського мундира – в обмін на цебер, не-
обхідний її матері, аби парити ноги. Зустріти цей військовий чин дівчинка могла тіль-
ки в казенному саду. Автор подає опис місця подій через слухові та зорові образи, які 
підсилюють емоційний стан напруження, що охопив Ланку: «Городський сад аж за-
хлинається музикою. Труби рипають, флейти жалібно стогнуть, бубни бухкають. Де-
рева, понакидавши на плечі передвечірні жовтогарячі шалі, сяють радістю». І далі ми-
тець не втримується від паралелі між долею дівчинки із робітничої слобідки й панськи-
ми дітьми, котрі ходять стежками парку, за якими наглядають «няні та мами, бережуть 
їх, щоб не впало котре, щоб носика делікатного свого не розбило». Так він підкреслює 

лення виступає еліпсис: А в печері краще жити, ніж де. Ми, знаєш, викопаємо її 
так, щоб десь під кущем. Щоб з-під куща хід був. Та притрусимо листям та гіллям. 
От і шукай нас. А ми собі – овва! – сидимо під землею! Ну й що міг сказати Ми-
хась? Що правда — то правда, нічого не скажеш. От тільки що пустельниками бу-
ти — спокійніше. Назбирав собі там коріння, чи диких грушок, чи лісової ягоди та 
й живи. Ти нікому нічого, і тобі ніхто нічого. І пістолетів не треба. І зразу ж руша-
ти можна було б.

Характерні риси усної розмови: візуальний та. слуховий контакт, безпосеред-
ній зворотний зв’язок, який існує між дітьми, одночасний спільний досвід, важли-
вий для певної розмови, – фактори, які впливають на зміст цього тексту: Халамид-
ник сховався. Але, вертаючись до дороги, хлопці бачили, як він все стежив за ними 
очима. І чого витріщився? Людей не бачив, чи що? От ще, їй-богу! Вилупив очі й ди-
виться. Ходім аж геть туди, за той садок, щоб сховатися від цього жовтяка. 

Хоч автор не надає слова комусь із персонажів оповідання – Михасеві  чи 
Гаврикові, – проте зрозуміло, що передається розмова обох хлопчиків.
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й ту соціальну прірву, яка існує в суспільстві, соціальну й психологічну незахищеність 
маленької доньки модистки, яка в боротьбі за виживання швидко дорослішає, вирішує 
серйозні дорослі питання, та підкреслює психологічний стан суму, туги за дитинством, 
розгубленості Ланки, яка фактично готується до злочину: вона мусить зрізати ґудзика 
з мундира генерала, а це може бути розцінено як замах на його життя. Цю ідею митець 
підкреслює відповідним звуковим фоном, що відбиває смуток і хвилювання головної 
героїні: «І знову грає музика. Скрипки схлипують, як наплакавшись, труби понуро гу-
дуть, мовчать бубни. Сумно-сумно». Міський сад, Босяцьке провалля, Інгул, Болгар-
ська церква, Сінна площа, вокзал, трамвай – це Єлисаветград дитячих спогадів В. Вин-
ниченка, відтворений ним в оповіданнях про дітей. Літературна подорож цими місця-
ми – безцінний матеріал для вчителів, студентів-філологів та істориків, стимул, який 
спонукає юних кіровоградців звернутися до «Намиста» В. Винниченка й пройтися ра-
зом із його героями-бунтівниками Єлисаветградом кінця ХІХ століття, створити образ 
дитини – шукача пригод, благородного розбійника чи то звичайного «халамидника», у 
яких прозирають риси самого письменника. Отож, збірка «Намисто» та дитячі опові-
дання поза збіркою демонструють нам автобіографічний контекст описуваних подій і 
дають безцінний матеріал для літературно-краєзнавчих спостережень. 

In fine
Інтермедія від Світлани Присяжнюк

Присяжнюк Світлана Степанівна народилася
16 квітня 1957 року в селі Інгуло-Кам’янка Новго-
родківського району Кіровоградської області. У 1974 
році з відзнакою закінчила Інгуло-Кам’янську серед-
ню школу та вступила на філологічний факультет Кі-
ровоградського державного педагогічного інституту 
ім. О. С. Пушкіна. У 1980 році в Кіровоградському 
державному педінституті ім. О. С. Пушкіна отримала 
дип лом з відзнакою зі спеціальності «Українська мо-
ва і література». З 1980 по 1984 рік працювала секре-

тарем комітету комсомолу Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Му-
хіна. З 1984 року займає посаду заступника директора з гуманітарних питань та 
виховної роботі медичного коледжу. З 1984 року працює викладачем української
мови та літератури Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна. У 1998 
році присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». 
З 2003 до 2006 року навчалася в аспірантурі КДПУ ім. В. Винниченка. У 2006 році 
захистила дисертацію «Психологізм дитячої прози В. Винниченка (принципи і 
засоби характеротворення)» та отримала науковий ступінь «Кандидат філологіч-
них наук зі спеціальності українська література». З 2009 року – старший викладач 
кафедри української літератури КДПУ ім. В. Винниченка. Має сімнадцять публіка-
цій у фахових виданнях, співавтор книг «Медична освіта Кіровоградщини: сторін-
ки історії», «Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність. (до 70-річчя утворен-
ня Кіровоградської області)». Виступила також упорядником, автором післямови 
(у співавторстві з В. Панченком) до книги оповідань В. Винниченка «Кумедія з 
Костем» (Київ: «Школа», 2005). Наукові інтереси: психологізм в літературі. 
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КОНЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

Межа XIX і XX століть – знаковий період в історії української літератури. 
Складні зміни торкнулися усіх її родів, видів та жанрів. Набуває нового характеру 
й українська дитяча література. Її кращим творам властиві гострота конфлікту, по-
глиблений психологізм, новаторство тем, ідей, образів і стилів. У ті роки І. Франко
писав: «Ніколи досі на ниві нашого слова не було такого оживлення, такої маси кон-
фліктів суперечних течій, полеміки різнородних думок і змагань, тихих, але глибо-
ких переворотів».

І справді, глибокі перевороти відбувалися як у теоретичних твердженнях, так і 
в художній практиці багатьох письменників. Поляризація їхніх позицій давала про 
себе знати в естетичних маніфестах і роздумах про роль митця і слова в суспільстві. 
У цьому зв’язку правомірним буде ставити в один ряд заслуги І. Франка, М. Коцю-
бинського, В. Стефаника, Лесі Українки, Олександра Олеся та В. Винниченка. За всі-
єї строкатості поглядів вони тією чи іншою мірою сприяли подальшому розвиткові 
української дитячої літератури, яка сформувалася в другій половині XIX століття.

Письменники уважніше придивляються до проблем дитини, її побуту, світоба-
чення. Показовими в цьому плані є твори про дітей Панаса Мирного («Морозенко», 
цикл «Як ведеться, так і живеться»), І. Нечуя-Левицького («Вітрогон», «Невинна»), 
І. Франка («Малий Мирон», «Грицева шкільна наука»), Б. Грінченка («Украла», «Ка-
вуни», «Олеся»), М. Коцюбинського («Ялинка», «Харитя», «Маленький грішник», 
«Подарунок на іменини»). Письменники акцентують увагу переважно на образах 
знедолених дітей, позбавлених родинного затишку. Зрідка з’являються образи дітей, 
змальованих як жертви шкільної тиранії («Отець-гуморист» І. Франка). 

Перелічені оповідання про дітей в українському літературознавстві часом квалі-
фікуються як дитячі. Але аналіз текстів спонукає до висновку, що концепція адресата в 
присвяченій дитинству малій прозі не однакова. Серед оповідань про дітей українських 
прозаїків другої половини XIX сторіччя умовно можна виокремити дві групи, між яки-
ми немає неперехідної межі. Твори першої, більш кількісної, репрезентують суспіль-
ні рефлекси світу дитинства в українській літературі. Вони розраховані на читача не-
обмеженого віку («Морозенко» Панаса Мирного, «Малий Мирон», «Отець-гуморист» 
І. Франка, «Дзвоник», «Каторжна», «Палій» Б. Грінченка, «Подарунок на іменини» М. 
Коцюбинського та ін.). Автори оповідань досліджують становище дітей у суспільстві. 
їхній соціальний статус, способи життєдіяльності, стосунки з дорослими й ровесника-
ми. В окремих творах образ дитини набуває символічного значення. До другої групи 
належать твори виразного дидактичного спрямування, адресовані маленькому читаче-
ві («Олеся», «Кавуни» Б. Грінченка, «Харитя», «Ялинка» М. Коцюбинського та інші).

Концепція адресата малої прози про дітей другої половини XIX сторіччя впли-
нула й на поетику творів. Так, у переважній більшості оповідань першої групи про-
стежується тяжіння до психологізації образу дитини, а серед засобів творення ху-
дожнього характеру з’являються елементи психологічного письма. У другій групі 
оповідань образи дітей схематичні, відсутнє заглиблення в психологію, риси харак-
терів і вчинки героїв підпорядковані розкриттю певної дидактичної ідеї.

Суттєво різниться й проблематика творів обох груп. Якщо в оповіданнях для ді-
тей переважають моральні проблеми, то відповідні обрії першої групи значно шир-
ші. Наріжною визнається проблема самого дитинства, статусу дитини в суспільстві.
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Лінгвістичний аспект – 5 

Відомо, яку важливу роль у спілкуванні дітей з однолітками в дитячому мов-
ленні відіграють вигуки та частки, адже дитина повна експресії, її емоції швид-
ко та яскраво спалахують. Традиційно знаками емоцій вважаються вигуки та 
частки. Ці засоби виразності мовлення, що засвідчують значну функціонально-
комунікативну активність, слугують створенню зв’язку, коли висловлюється
реакція на попередню репліку (– Ну, Гаврику, давай, мабуть, шукати краще, де пе-
черу копати, а не жайворонків. Нерано вже. Та й хмаритись ононо починає. – А прав-
да!), виступають сигналом початку нової теми розмови (– Тю, диви! Ото! Що во-
шо таке?!)  та заповнюють паузи, необхідні для обдумування мовленнєвих хо-
дів у відповідь (Ну...), коли вигуки висловлюють реакцію на побачене (Семенець
постійно одклав убік цигарку і собі схопивсь за Костеву руку... – Ой, бий же йо-
го сила божа! Прялю як жар!), а також слугують зв’язком висловлювань з без-
посереднім контекстом ситуації (– Ану, дай я! Ану дай!).  Найчастіше вживані в
мовленні дітей вигуки й частки а, еге, о, і та гей, овва. Позиція вигукових слів у мов-
леннєвих ходах дітей не фіксована, однак в оповіданнях письменника здебільшого 
саме вони починають висловлювання: – Са – а! Не ходи! — Еге, «не ходи». А діжку 
хто принесе? – Завтра винесеш. – Ге, «завтра». А бити кого будуть: тебе? – Я засту-
плюся. Їй-бо, заступлюся; 

Близня, тремтячи від хвилювання, кинулася до голубів. – Помаленьку, Вашку, по-
маленьку треба. Карній Іванович казав, що... – Е, Корній Іванович! Це коли чужий низь-
ко, тоді помаленьку. А коли високо, то треба, щоб він добре бачив. Я б знаєш що? Я б 
своїх спугнув! Нехай вони його льотом у себе закрутять. А їй-богу! Ех, чи пан, чи про-
пав, вдруге не вмирати! Давай? Га? Спостерігаємо окремі випадки дитячого діалогіч-
ного спілкування, коли ці засоби виразності посідають серединну позицію: Посмітю-
ха уїдливо засміявся: – От так перекинув! Ех, ти, крендель! «Пере-ки-ну». Іноді тра-
пляються діалоги, де вигуки прикінцеві: Я такого дуба витягнув, що ой- ой-ой! Інший 
приклад: – Один день пропустимо, от біда велика! Для передачі особливого емоцій-
ного стану дитини слугує поєднання засобу виразності в початковій та кінцевій по-
зиціях: Ану, спробуй, – знову сказав Толя. — Ти ж хвалився, що будеш їздити на кри-
жинах. Ану!

Лексика дитячого діалогічного мовлення характеризується відношеннями повто-
ру: – А ти хотів би, щоб мій руб дурно пропав? – Чого дурно? Давай на мій ножик. Пе-
ревагу мають відношення повтору, який вживається дітьми з певною метою: при уточ-
ненні: – Ну, давай об заклад... – раптом сказав Басько.... Посмітюха навіть не зрозумів. 
– Який заклад? Що достанеш рубля?...Оттого, що там лежить?! – Атож. Оттого ру-
бля, що закинув?! Отамо, о?! – Атож; при перепитуванні (причому хлопці тут особли-
во в’їдливо допитуються, присікуючись один до одного): – Що, Васю, що, любий? – аж 
підвівся Посмітюха. – Не надивився? Дивись, дитино моя, дивись, он та-ам-там він ле-
жить. Он на тій, на тій приступочці; для привертання уваги: – О! Чуєте? Ну, і як до-
стане, то я йому маю оддати пару своїх чорно-рябих... – Тих, що з синіми шийками... 
– вставив Задьора. – Тих, що з синіми шийками. Інших у мене немає, крендель ти. До по-
втору діти вдаються і тоді, коли висловлювання не отримує ні підтвердження, ні запе-
речення. – Що, Посмітюхо, взявся в боки Задьора, – пропали твої чорно-рябі? Га? Про-
пали? А що? Ага! А ми таки достали рубля! А що?
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Особливість творів письменників початку XX ст. можна охарактеризувати сло-
вами І. Франка: «Для них головна річ людська душа, її стан, її рухи в таких чи інших 
обставинах, усі ті світла й тіні, які вона кидає на ціле своє окружения залежно від то-
го, чи вона весела, чи сумна... вони, так сказати, відразу засідають у душі своїх героїв, 
нею, мов магічною лампою, освічують усе окружения».

Література XX століття не тільки плідно розвиває художні традиції своїх
попередників, а й створює нові, принципово інакше наповнені образи дитинства.
Показовими в цьому плані є оповідання В. Винниченка «Кумедія з Костем», 
«Федько-халамидник», цикл «Намисто». Пізнання світу дитинства в письменни-
ка нерозривно пов’язане з історією суспільства та його самосвідомістю. Автор не 
оминає увагою соціальний статус дитини, способи її життєдіяльності, стосунки з 
дорослими, методи виховання. Але передусім письменник заглиблюється у влас-
не культуру дитинства, внутрішній світ маленької людини, її моральні зацікавлен-
ня, сприйняття дорослого світу, що дає підстави кваліфікувати перелічені твори як 
психологічну прозу й говорити про художнє новаторство автора. Це і є предметом 
нашого дослідження.

Якщо для творів М. Коцюбинського, Б. Грінченка, В. Стефаника характерні 
трагічні ноти в зображенні дітей, а самим дитячим образам властивий явний дидак-
тизм, то В. Винниченко змалював дитячий світ у всьому його багатстві, різноманіт-
ності, неповторності. Винниченкові оповідання оптимістично піднесені, пройняті 
м’яким гумором, а головні герої позначені якоюсь бурхливою, нестримною життє-
радісністю. Щоб переконатися в цьому, достатньо порівняти оповідання В. Винни-
ченка «Гей, ти, бочечко...», «Ой випила, вихилила...», «Бабусин подарунок» з ди-
тячими оповіданнями М. Коцюбинського «Харитя», «Ялинка», «Маленький гріш-
ник» або з Грінченковими «Украла», «Сестриця Галя» чи з «Кленовими листками» 
В. Стефаника.

Лінгвістичний аспект – 6 

Дитина в спілкуванні з однолітками виступає як суб’єкт, як особа, яка живе сво-
їм життям, як член маленького суспільства з власними інтересами та потребами, ко-
трий завойовує своє місце в цьому суспільстві. Вона розглядає своїх однолітків як 
рівних партнерів спілкування, що знаходить своє відображення перш за все у вокати-
вах. Звергаючись до своїх однолітків, діти використовують вигуки гей, егей, агов, ну 
та переважно власне ім’я адресата, а не прізвисько, як, наприклад, Васю: – Що, Васю, 
що, любий?; Саню: – На, бери, Саню! Спостерігаємо, що іноді вживаються наймену-
вання — загальні назви, причому переважно у звертанні до дорослих: мамо, дядю, ма-
малиго, мамалижко та інші й необразливе прізвисько Жар-птиця хлопчика Васька, 
що був рудий, аж червоний: – О, Жар-птиця йде! Ти куди, Жар-птиця? Відзначимо, 
що перевага надається вигукам типу гей, агов, якими зазвичай починається вислов-
лювання: – Агов, Семене! Власне ім’я як вокатив в основному посідає кінцеву пози-
цію в дитячому висловлюванні, ім’я рідко вживається на початку реплік: – Тепер на-
ша взяла, Любко!;  Давай тікать, Льоню! Га?; – А як, Вашечку – Телесичку? Як? Як?

Герої оповідань В. Винниченка часто послуговуються пестливими формами 
власних найменувань (Івашко, Льоня, Саня), в уста своїх героїв автор не вводить 
лайливих чи згрубілих слів, особливо при онімах, хоча подібні засоби виразності 
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Дослідники творчості В. Винниченка помічають, що характери персонажів
дитячих оповідань поглиблюються, зовнішні умови відіграють усе мешу роль, а пси-
хологізм письменника знаходить нові форми вияву. Є усі підстави твердити, що
«митець володів даром органічного підпорядкування художньої структури тво-
ру ефективному емоційному «самовираженню» характерів, які в процесі сюжетно-
го дійства розкривають глибинні психоемоційні – на рівні інтуїтивного, підсвідомо-
го – імпульси-реакції на свої вчинки й на вчинки інших».

Звідси й спокуса дослідити особливості зображально-виражальної системи тво-
рення характеру маленької людини, над якою автор здійснює експеримент.

Характери малолітніх героїв В. Винниченка виникли під впливом, «пам’яті ди-
тинства» їхнього автора. Сюжет кожного з оповідань у збірці «Намисто» «заряджає» 
певною морально-етичною проблемою. Це, скажімо, проблема дружби й приятелю-
вання, взаємин дітей і дорослих («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем», «Віють 
вітри, віють буйні...», «Та немає гірш нікому...»), проблема внутрішнього роздвоєнні 
особистості («Гей, чи пан, чи пропав...», «Гей, не спиться ..»).

Для художньої реалізації завдання автор підбирає відповідну систему персона-
жів. Він ставить їх у свідомо витворені екстремальні морально-психологічні ситуації, 
штовхає на духовні випробування, спонукає до внутрішнього вибору. Така позиція
митця супроводжується оголенням до найглибших основ суті людської природи, 
аналізом ідеальної потенції розвитку людського характеру.

Зовнішні події письменник відсуває на задній план. Його цікавить їхнє психо-
логічне підґрунтя – вплив на почуття дитини, що викликає мінливість її складного 
й часто драматичного духовного світу. Саме з мозаїки настрїв та переживань і постає 
характер персонажа. 

В оповіданнях збірки «Намисто» досить виразною є лінія соціального поділу 
персонажів, проте для В. Винниченка-письменника важливим є передусім психоло-

помічені в мовленні дорослих: – Ну, гляди ж ти мені, лобуряко, як потратиш гроші, 
то й додому не навертайся. Такі факти підтверджують думку про те, що споконвіч-
на українська ментальність – «усе на світі осердечнювати й обігрівати душевним 
теплом» (М. Косів) – один із чинників частого вживання в дитячому мовленні різ-
номанітних ласкавих слів, зменшувально-пестливих суфіксів.

Діалогічне спілкування дітей з однолітками у творах письменника раннього пе-
ріоду відзначається динамічністю. Письменник любив оповідати про сповнені ризику
пригоди своїх маленьких героїв, про диваків або ж про таких дітей і підлітків, які чи-
мось виділяються серед ровесників, тому їхнє мовлення характеризується макси-
мально великою активністю співрозмовників як у діалогах, так і в полілогах: – От 
би кинути ним туди. Мабуть, перекинув би аж на той бік провалля Задьора ... зміряв 
і постановив: – Ні, не перекинув би Куди-и! І до середини стіни не достав би. Васько 
приплющив очі і покрутив головою. – Ой, перекинув би — Ану! — скрикнув Посмітюха. 
– Давай об що, що не перекинеш. Ану!. Водночас відносно слабко розвинута змістовна 
сторона спілкування: його зміст відбиває конкретну ситуацію взаємодії. У структурі 
розмов дітей з однолітками переважають висловлювання, які пов’язані з «я» дитини, 
у яких вона повідомляє, що робить у момент розмови або що збирається зробити, що 
вона має , тобто переважно дитина коментує свої плани чи дії.
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гічний сюжет. Шестирічний Гринь з оповідання «Віють вітри, віють буйні...» – «па-
нич», а старша за нього на кілька років Санька – наймичка, але акценти зроблено все 
ж на «житті душі», на своєрідному психологічному поєдинку цих двох дітей, кожен з 
яких інстинктивні бореться за право домінувати над іншим.

Письменник змалював лише один вечір із загадкового світу дитинства шести-
річного Гриня та дев’ятилітньої Саньки. Це був вечір, коли, можливо, дитина вперше 
почала усвідомлювати ефемерність повноти буття необхідність чуйності, співчуття, 
які допоможуть подолати ізольованість та самотність. Маленькому герою здається, 
що хатній простір містить щось загадкове та небезпечне. Відсутність дорослих, під-
ступна темрява, що причаїлась у кутках, розхитують нарцистичне та величне Грице-
ве царство, у якому він «владика, цар і бог над речами і людьми, де слово й плач його 
закон для мами, тата, Гаврика, Саньки-Рябухи». 

Страх темряви й самотності охоплює Гриня. Автор фіксує увагу на міміці героя, 
який «лежить непорушно», скошує на стіну, де висить одяг, очі, кругло витріщає їх. 
Єдиний порятунок для Гриня – покликати до себе старшу на три роки Саньку, про-
звану через понівечене віспою обличчя Рябухою.

У цьому моменті сюжету між дітьми зав’язується конфлікт – боротьба за вер-
ховенство. Гринь намагається відстояти «право» на приниження дівчинки-сироти, а 
Санька хоче, хоч тимчасово, «утримати владу» у своїх руках за ті кривди та образи, 
котрі вона терпить у цій сім’ї.

Характери дітей розкриваються, крім зовнішнього, й у конфліктах внутрішніх: 
піти назустріч один одному чи ні.

В. Винниченко досліджує образи дітей також у тісних зв’язках із середовищем, 
показуючи найтонші порухи думок і почуттів у русі, боротьбі протиріч та еволюції 
настрою, що є мотивацією вчинків.

А примирює Гриня й Саньку... казка, яку дівчинка розповідає малому «тиран-
чику», про її безрадісне життя і пісня, назва якої винесена в заголовок твору, – сим-
вол очищення його душі, від якої хлопчику стає «затишно, сумно и солодко». Все за-
кінчується «класовим миром», перемогою доброти й порозуміння дітей... Це опти-
містичне враження підсилює надзвичайно виразна художня деталь у самій кінцівці 

Лінгвістичний аспект – 7 

Проте діти у творах В. Винниченка не тільки коментують свої дії, вони ак-
тивно розмовляють, з різних причин. Дитяче мовленнєве спілкування реалізуєть-
ся шляхом варіювання мовленнєвих актів заперечення, захоплення, компліментів: 
– Та я зла не маю! Та я його слухаюсь! Та він же еге — парубок. Його, бабусю, вели-
кі парубки люблять та шанують. Єй-бо! Та він на спів первий на всю економію. От 
як! — у мові малого Семена під час відвідин бабусі про старшого Семена, яким за-
хоплювався, якого наслідував у всьому, навіть у мовленні, або вибачень, побажань, 
погроз чи пропозицій: – Оттакої! – дивується Ланка. – А хто ж казав, що на цей 
раз живою мене не випустить? Хвалився, що й сімака мого виграє, а сам тікає. Відо-
бражаються особливості напружених або конфліктних ситуацій через мовленнєві 
акти подиву: – А чого ж він не хотів?! Або: А ти звідки знаєш  або через заперечення 
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оповідання: «Дві голівки, притулившись одна до одної чолами, міцно сплять на од-
ній подушці».

В. Винниченко не тільки досліджує внутрішній світ своїх маленьких героїв, 
але й відкриває його перед нами саме тоді, коли наступає критичний момент, мо-
ли емоції і відчуття персонажів сягають апогею. «Увага автора концентрується ви-
ключно на відображенні кризисного моменту життєвого шляху, але весь цей шлях 
не показується; не дається розгорнута і повна психологічна характеристика персо-
нажа до і після кризисної точки. Головне – передача стану особистості в тяжкій для 
неї ситуації... Весь предметний світ і явища соціальної дійсності оповідання стають, 
перш за все, засобом розкриття трагедії особистості, підсилюють і поглиблюють од-
ночасну передачу критично-екстремальної ситуації та її емоційно-суб’єктивну ав-
торську оцінку».

Малолітні герої В. Винниченка не ідеалізовані, вони живі, повнокровні й вираз-
но індивідуалізовані. Письменник прискіпливо підбирає і психологічні деталі пор-
трета, і деталі зовнішнього вигляду та поведінки персонажа. Згадаймо схожого на
самого В. Винниченка Федька-халамидника з однойменного оповідання. 

Федько-халамидник теж не такий, як усі. Він заводій, дитячий «отаман». 
«Спокій був його ворогом», – сказано про Федька в авторській ремарці. І це 
справді так. Федько любить влаштовувати ризиковані розваги, дражнити сусід-
ських хлопців, але скільки в ньому відваги, життєвого азарту, винахідливості й ті-
єї надійності, яка, власне, й робить його ватажком! Він відчайдушний, але ще не-
здатний по-дорослому передбачати сумні результати своїх забав. Письменник лю-
бив оповідати про сповнені ризику пригоди своїх маленьких героїв, про диваків 
або ж про таких дітей і підлітків, які чимось виділяються серед ровесників. Федь-
ко – духовний брат Костеві – героєві оповідання «Кумедія з Костем». У їхніх ха-
рактерах багато й спільного й відмінного. Обидва хлопчики дивакуваті, терпля-
чі, їм властиве загострене почуття власної гідності. Одначе Федько у вуличній
компанії веде підлітків, чому, крім природних даних, сприяло й те, що він мав бать-
ків, хоч і бідних, а Кость – об’єкт глузувань і знущань, бо він байстрюк, сирота, не-
законнонароджена панська дитина. Звідси і йдуть розбіжності в характерах героїв

і повтор, як у мовленні Семена Ґедзя: – Я, бабуню, ніколи з ним не сварюся. Я все ро-
блю, як він каже. Я як виросту, то буду такий, як він.

Особливий інтерес викликають інструкції, основна форма реалізації яких – 
«Роби, як я тобі кажу»... Аналіз структур розмов дорослих, проведених лінгвіста-
ми, засвідчує, що інструкції на виконання певної додаються тим, хто має право, 
за соціальним становищем, примусити адресата виконати цю дію. Діти ж можуть 
звернутися до свого однолітка з інструкцією в категоричній формі, що й підтвер-
джують персонажі Винниченкових творів: — Та стій! От дурне... Я перестрибну і 
присуну до тебе свою крижину, а ти перейдеш ; – Давай заганяти. Заходь з другого 
боку. Та обережно! Цікаво, що діти сприймають такі інструкції однолітків як належ-
не, з боку слухача ніколи немає заперечень з приводу форми інструкції.
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Лінгвістичний аспект – 8 

Психологи, як зазначає В. Федоренко, спостерегли, що хлопчики вдвічі агре-
сивніші за дівчаток. Це виявляється як у діях, так і в словах, що вживаються для 
залякування й погроз. Цікавим також є інше спостереження: діти завжди жорсто-
кіші, агресивніші, ніж дорослі, – над ними не тяжіє вплив культурних норм і тому
генетична сутність їхньої особистості виявляється інтенсивніше. Компліментарні
висловлювання в дитячому спілкуванні являють собою реакцію слухача на запит 
адресата. Ініціативна роль похвали належить адресату, який прагне отримати під-
твердження своєї позитивної самооцінки з боку слухача. У дитячих компліментар-
них висловлюваннях, представлених у творах письменника, оцінне значення в осно-
вному реалізується за допомогою оцінних прикметників гарний (голуб), добрень-
кий, маленький (варіант маненький) (сімак), паршива (дівчина), які означають

та їхній поведінці. Якщо Кость упродовж усього життя йшов до себе, гартуючи ор-
ганізм і відстоюючи право на існування, то Федько, сказавши неправду, пішов про-
ти себе.

Правильно відмітивши, що силует майбутньої особистості окреслюється в ди-
тинстві, прозаїк серед складників характеру кожного з персонажів виділяє домінант-
ну рису. У Федька – це здатність завжди казати правду, а в Костя – ніколи не пла-
кати. Означені домінанти окреслюються автором на початку творів і реалізуються
через вчинки героїв у сюжеті. В. Винниченко ставить дітей у ситуацію вибору й роз-
криває особливості психіки через порушення ними свого визначального морального
принципу.

Після випадку на річці, рятуючи сина домовласника Толю від батьківського 
гніву, Федько бере на себе його провину, виносить собі вирок першою неправдою. А 
стійкий за натурою «кам’яний» Кость, залишившись без дорогого для нього батьків-
ського недопалка, «гірко на всю хату заплакав». Як і Федько, від холоду і побоїв він 
помирає.

А перед тим письменник зробив нас свідками чудернацького вияву почуттів 
Костя до пана-батька, власне, свідками йото дитячої драми, яка постала у разючій 
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сцені, коли в одному спалахові зійшлися і образа, і ніжність, і нереалізована синівська 
любов.

Здається, ніби автор упродовж твору докладає значних зусиль до того, щоб пе-
реконати читача у виняткових рисах своїх героїв. І все ж головне в цих та інших Вин-
ниченкових історіях – це той виклик, який кидають його герої обставинам і кривдни-
кам. В оповіданнях В. Винниченка ми не раз стаємо свідками дитячого бунту, причо-
му, бунту праведного, оскільки спрямований він проти сил зла.

Багато з тих реалій, серед яких живуть персонажі Винниченкових оповідань, 
давно відійшли в минуле. Проте письменникові вдалося подати широку панораму 
психологічних типів дітей, відтворити їхні характери, зрозуміти принципи осягнен-
ня світу в собі й світу навколо себе, зрештою – оті їхні бунти, в яких гартується непо-
вторне людське «я»...

Загалом, художнє пізнання світу дитинства в малій прозі В. Винниченка, з од-
ного боку, ґрунтується на традиціях літератури про дітей другої половини XIX сто-
ліття, а з другого являє собою новий, якісно вищий і своєрідний щабель. Новатор-
ство письменника полягає насамперед у глибині психологічного дослідження, май-
стерності відтворення внутрішнього світу маленьких героїв.

здебільшого позитивну, рідше – негативну оцінку, вказуючи на реальні ознаки 
предмета чи істоти.

Іноді успішний хід діалогу переривається внаслідок нерозуміння слухачем ре-
пліки мовця. Тоді йде або перепитування, після якого мовець повторює своє вислов-
лювання або уточнення, далі мовцю потрібно пояснити яку-небудь частину свого ви-
словлювання для слухача. Перепитування може приймати форму вигуків: Ач! Хе! 
Ну!, які сприймаються в таких випадках як етикетні, або форму питання: Що? За 
що? Уточнення також набуває різних форм: питання Що? А хіба? Як? (мовленнєва 
ситуація, коли Ланка приносить відрізаний нею генеральський сімак: – Як же ти йо-
го, Ланочко? Як? Розкажи ж, Меланочко, розкажи! Та гарнесенький же!.. Та товстий, 
у-у!) або питання на уточнення якої-небудь частини висловлювання: – А цебер дав би 
за генеральського сімака? У Гришки одвисає губа від здивування. – Який цебер?!
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Лінгвістичний аспект – 9 

Прагматичні особливості дитячого мовлення в ситуації спілкування з дорос-
лими залежать від того, з ким спілкується дитина — зі своїми батьками чи з мало-
знайомими дорослими. Активність дітей у спілкуванні з рідними спрямована на 
підтримку контакту: діти задають питання, намагаються розширити тематику роз-
мови. Варіативністю відзначаються звертання до матері або до бабусі: мамо, маму-
сю, бабо, бабцю, бабусю, бабусенько. Спілкування з малознайомими дорослими з 
боку дитини пасивне. Дитина в оповіданнях письменника-земляка в таких ситуаці-
ях стає непевною в собі часто саме тому, що потрапляє в незвичну для неї ситуацію. 
Невпевненість дитини, її сумніви в собі висловлюються різними засобами: вживан-
ням вставних слів або часток з метою підсилення мовлення: – Може, тіточко, під-
нести вам?

Вплив фактору статі на дитяче мовлення незначний. У дослідженнях з лінг-
вістики зазначається, що фактор статі знаходить свій вияв у перевазі в дискурсі ді-
вчаток відношень причини та наслідку, у перевазі в структурі розмови дівчаток ко-
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оперативних мовленнєвих ходів, у більш ввічливих формах прохання дівчаток, що 
свідчить про більшу турботу дівчаток про свого співрозмовника. У творах В. Ви-
нниченка в спілкуванні з однолітками як хлопчики, так і дівчатка можуть виявляти 
себе ввічливими, діти ситуативно емоційно вживають прямі й непрямі засоби ви-
раження прохання: – Де? Де? Покажи, покажи! – загаласували хлопці!; – Давайте 
грати, чи що?!

Дитяче мовлення, представлене у творах письменника, дозволяє говорити про 
своєрідність дитячої мовної картини світу того часу, про особливий спосіб концеп-
туалізації дійсності, специфічне відображення психічного стану через мовлення ді-
тей. Дослідження особливостей відображення мовлення дітей у художніх творах Во-
лодимира Винниченка підтверджують думку про залежність репрезентації дитячо-
го мовлення від індивідуального авторського стилю. Герої оповідань засвідчують, що 
дитяче мовлення зберігає мовний код рідного народу, що передається, від покоління 
до покоління. !
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«Ця партія перша понесла 
в широкі народні маси укра-
їнські політичні кличі і пер-
ша взялася за політичну ор-
ганізацію українських селян і
робітників, друкуючи неза-
лежну українську книжку, ча-
сописи та відозви чи то за кор-
доном, в Галичині та Буковині, 
чи по своїх тайних друкарнях в 
Україні».

І. Мазепа

Коли поневолення зором
Шугає по жнивах бід, – 
Упасти ярким метеором,
Щоб нації дати хід!

Яр Славутич

ЙОГО УНІВЕРСИТЕТИ
(1900-1907 РР.)

1

У серпні 1900 року В. Винниченко вступив на юридичний факультет Київсько-
го університету святого Володимира, проте навчатися йому судилося недовго...

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття набуває розвитку національний рух в 
Україні, посилюється активність політичних сил, простежується тенденція до згур-
тування громади навколо української національної ідеї. Ставка на культурницьку, 
просвітницьку діяльність уже не діяла. Молодь вимагала більш конкретних справ 
для реалізації вимог демократизації та навіть надання автономії України. А тому по-
чали організовуватися осередки патріотично налаштованих національних сил.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Євген Чикаленко: літературний 
«хрещений батько»

11 лютого 1900 р. на зборах харківської студент-
ської громади було засновано Революційну Українську 
Партію (РУП), лідером якої став Дмитро Антонович, 
син відомого київського історика. Серед засновників 
партії був і земляк Винниченка Левко Мацієвич, згодом 
– популярний льотчик, конструктор підводного човна. 
Симпатії рупівців схилялися до західно-європейської 
соціал-демократії, хоча чіткої програми вироблено не 
було: члени РУП віддавали перевагу гаслу «Рух – все, 
мета – ніщо». Життя, проте, змушувало визначати чіткі 
цілі. Скоро увиразнення політичного обличчя Револю-
ційної Української Партії призведе до розколів. 

Питання про пріоритетність соціальної чи націо-
нальної програм у колах РУП-УСДРП тлумачилося не-
однозначно. Саме воно опинялося в центрі тих дискусій, 
що велися між рупівськими провідниками, які найчасті-
ше збиралися у Києві на вулиці Паньківській, у батьків-
ському будинку Левка Юркевича – теж рупівця, моло-
дого публіциста.



107РОЗДІЛ ІІ Євген Чикаленко

«Молодь РУП все ще ли-
шається під сильним впливом 
російської культури та вихо-
вання, російських політичних 
ідеологій, спроби політичного 
думання і т.д. Тому боротьба 
між цими загальноросійськи-
ми чи територіальними впли-
вами і намаганнями револю-
ційно настроєної української 
молоді організувати в свою 
окрему українську політичну 
силу починається вже у перші 
роки існування РУП».

І. Мазепа

2

Уже 21-річним бачимо Винниченка серед активістів РУПу, а після її реорганіза-
ції в Українську соціал-демократичну робітничу партію (жовтень 1905 р.) Винничен-
ко стає одним із лідерів УСДРП.

Проте новим українським партіям було важко конкурувати з російськими ор-
ганізаціями соціалістичного спрямування. У середині партії не було ідейної єднос-
ті. Одні поділяли й підтримували ідеї соціального визволення, інші – відстоювали 
ідею децентралізації та федеративності. В. Винниченко спирався здебільшого на со-
ціалізм, який сприймав у дусі австрійської соціал-демократії, що поєднує в собі ідеї 
соціально-економічної справедливості з національно-культурними цінностями.

Марксизм захоплював Володимира Винниченка тим, що проголошував єдність 
робітників для повалення панування експлуататорів і побудови справедливого сус-
пільства на основі рівності й братерства. Саме ця ідея безкласового суспільства буде 
постійною у державницькому ідеалі Володимира Винниченка.

3

Реорганізація РУПу була наслідком ідейного розшарування всередині самої пар-
тії, яке мало досить глибоке коріння. Маючи своїм предтечею Михайла Драгоманова, 
який чимало зусиль доклав для того, щоб «зсунути з мертвої точки аполітичний на-
прям тодішнього українства, штовхнути українську модель до створення своїх україн-
ських активних політичних організацій» і тим самим об’єктивно «підготувати ґрунт» 
для появи ідеї української незалежної держави, рупівці все ж мали єдність в поглядах 
на саму цю ідею. Як ядро політичної програми в 1895 р. її сформулював Юліан Бачин-
ський у праці «Ukraina izzedenta». Незадовго до своєї смерті в тому ж 1895 р. М. Драго-
манов уже знав про нову програму галицьких радикалів, 
проте поставився до неї, скажемо так, стримано, оскіль-
ки як політик був він, кажучи словами І. Франка, «родом 
українець, за національністю росіянин». І. Франко вва-
жав, що в цій роздвоєності М. Драгоманова й полягала 
його драма, яка, зрештою, означала «банкротство обще-
русизма» на українському ґрунті, і Драгоманов, що почу-
вав себе в першій лінії росіянином, а тільки в другій укра-
їнцем, перший упав його жертвою».

Українській соціал-демократії початку XX ст. теж 
був знайомий цей дуалізм, зумовлений тим, що молодь 
РУП перебувала під сильним впливом російської культу-
ри й виховання, російських політичних ідеологій, спосо-
бу думання і т. д. Сповідуючи євангеліє класової бороть-
би, вона водночас тяглася й до ідеї національного визво-
лення, намагаючись поєднати одне з іншим.

І. Мазепа мав рацію, коли стверджував, що ідейна 
еволюція української молоді 1890-х рр. відбулася в на-
прямку «від народництва через драгоманівство до марк-
сизму. Так, наприклад, старі драгоманівці Б. Кістяків-
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«Трошки краще і знов хапа-
юсь, знов усе цікаво, потрібно, 
знов мені здається, що я на що-
небудь придатний. І тоді ме-
ні хочеться робить, хочеться 
піймать цього страшного й ва-
бливого звіря життя за щелепи,
подивиться йому прямо в очі й 
побачить хоч на хвилину його 
істотність. Нехай кусає ру-
ки, нехай навіть зімне і загризе
мене, аби я хоч що-небудь вирвав 
з його тайн».

В. Винниченко 

ський, К. Арабажин та інші стають потім марксистами, хоч сам Драгоманов ставився 
до Марксової теорії історичного матеріалізму неприхильно». Що ж до наддніпрян-
ської революційної молоді початку століття, то інтерес до Маркса в неї, здається, пе-
реважував інтерес до Драгоманова.

Микола Міхновський з його «Самостійною Україною» відійшов від РУПу най-
першим, заснувавши Народну Українську партію. До свого II з’їзду (1905 р.) РУП 
не мала точно сформульованої програми, тому брошура М. Махновського ще могла 
з’явитися під рупівською «маркою». У 1904 р. від кістяка РУПу відкололася група 
Мар’яна Меленевського («Спілка»), яка оголосила себе частиною РСДРП.

Залишився, отже, «центр» – більша частина РУПу під проводом Миколи Порша. 
Саме вона стала називатися Українською соціал-демократичною робітничою парті-
єю. Програма УСДРП передбачала ліквідацію самодержавства і встановлення демо-
кратичного ладу в Росії, скасування залишків федералізму в соціально-економічній 
сфері, вимогу національної автономії, запровадження свободи слова, друку, маніфес-
тацій тощо. Багатьма своїми положеннями УСДРП була пов’язана як з РСДРП, так і 
з українськими партіями. Але цікаво, що і з тими, і з тими вона перебувала у ... стані 
конфлікту. За словами історика, «якщо у першому випадку «агресором» виступали 
російські соціал-демократи, котрі припускали можливість існування будь-якої наці-
ональної соціал-демократії, крім української, то в іншому – саме УСДРП виступила 
ініціатором роздмухування класової боротьби всередині українства.

Вельми характерна колізія, яка згодом матиме фатальні наслідки у політичній бі-
ографії В. Винниченка, як і загалом у долі української соціал-демократії, для якої каме-
нем спотикання надовго стала проблема поєднання соціалістичної і національної ідей!

4

Все це варто пам’ятати, щоб краще зрозуміти й 
становище та політичні орієнтації Володимира Винни-
ченка, стосовно якого загальна ситуація доповнювала-
ся деякими суттєвими відтінками, що про них точно 
сказав Є. Чикаленко, який дуже добре знав вдачу свого 
літературного «хрещеника»: хоч Винниченко і належав 
до соціалістичної партії, писав Є. Чикаленко, проте «я 
вважаю, що по вдачі своїй він швидше анархіст». Є. Чи-
каленко мав на увазі імпульсивну, амбіційну, затяту на-
туру В. Винниченка, в якому постійно жив той дух про-
тивенства, який ще з гімназійних часів створював йому 
репутацію «жахливої дитини», а пізніше – нічного «по-
рушника правил». 

Разом з тим експансивна натура художника,
зайнятого думками про грандіозний переустрій сус-
пільства, давалася взнаки! Соціал-демократ, який за-
раховував себе до марксистського табору, він водночас 
шукав можливостей досягнення й національного ідеа-
лу. Як зіронізує згодом Я. Пеленський, «політичне мис-
лення Винниченка – нешлюбна дитина Карла Маркса 



109РОЗДІЛ ІІ Євген Чикаленко

з вродливою і темпераментною українською молодицею». Дивиний союз... Але в тім 
то й річ, що таких «нешлюбних дітей» у колах української соціал-демократії було то-
ді чимало...

Він легко запалювався якоюсь ідеєю, не раз шокуючи друзів своїми фантастич-
ними планами й проектами. Якось (коли в українських селах почалися «гра біжки» 
й бунти) запропонував «організувати по всій Україні, і то в одну ніч, підпали помі-
щицьких садиб і був дуже огірчений, коли це відкинули».

5

1902 р. Винниченка вперше арештували. З університету виключили. Вчораш-
ньому студенту видали посвідчення, яке підтверджувало той факт, що він справді та-
ки навчався в університеті св. Володимира, а заодно й пояснювало офіційні причини 
його відрахування: «Предьявитель сего, крестьянин, православного вероисповеда-
ния, Винниченко Владимир Кириллович, родившийся 16 июля 1880 года, поступил 
в число студентов Императорского Университета Св. Владимира в августе месяце 
1900 г. за № 632 и слушал лекции І и 2 семестров юридического факультета в 1900-
1901 академическом году, полукурсовое испытание из І его части в мае 1901 г. сдал и 
был переведен на 3 семестр. Лекции 3 семестра слушал в осеннем полугодии 1901 г., с 
зачетом его, а 4 февраля с. г. по определению Правлення Университета на основании 
І п. з. «Правил о взысканиях за нарушение студентами их обязанностей и о порядке 
их наложения» исключен из числа студентов Университета Св. Владимира без права 
поступлення в высшие учебные заведения Министерства Народного Просвещения 
за участие в беспорядках, направленных к насильственному прекращению лекций».

Після кількох місяців перебування у Лук’янівській тюрмі його випустили, але 
в Києві жити заборонили. 

Влітку 1902 року Винниченко за партійними завданнями мандрує Полтавщи-
ною. Восени, через виключення з університету, молодого революціонера позбавлено 
права відстрочення військової служби і забрано в солдати. У війську він продовжує 
займатися пропагандисткою роботою, налагоджує зв’язки з революційною молоддю 
поза казармами. Все це мало б закінчитися новим арештом, але В. Винниченко не 
став його чекати і 1 лютого 1903 р. втік із війська, подавшись за кордон, у Галичину.

6

На початку 1903 року Володимир Винниченко та знайомий йому по Києву
Д. Антонович, син видатного історика В. Б. Антоновича, входять до утвореного за-
кордонного комітету РУП. Разом вони редагують партійний орган-газету «Гасло», 
яку нелегально переправляли в Російську імперію. Безпосередньо Винниченко від-
повідав за доставку рупівської літератури в Україну. Під час однієї з таких переправ 
його арештовують вдруге. За пропаганду серед війська та за дезертирство Винничен-
ка мали засудити до військової каторги, а за суто «політичне» злочинство – провіз 
нелегальної літератури – він мав бути суджений окремо.

Батальйонний суд визнав Винниченка винним і виніс свій вирок, за яким підсуд-
ний підлягав «тяжкому покаранню, тобто відправлення в дисц. бат. cтроком на один 
рік і шість місяців». Отже Винниченко мав одразу їхати до м. Воронежа, де містив-



110Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

ся дисциплінарний батальйон, але за ним була політична справа. Організувати вте-
чу було неможливо. Тоді В. Винниченко створює план «визволення»: необхідно симу-
лювати замах на самогубство, а потім виявити себе хворою, психічно ненормальною
людиною. Все було детально продумано. Арештант надіслав два нібито передсмерт-
них листи, які одразу перехопили жандарми. Тепер необхідно було організувати само-
губство. 24 вересня 1903 року начальник Київської тюремної жандармської команди
повідомляв керівництво, що «24 вересня о 10-ій годині ранку політичний арештант Во-
лодимир Винниченко відірвав частину простирадла … (та) повісився на ньому, але був 
своєчасно побачений унтер-офіцером, який за допомогою викликаного караулу розрі-
зав петлю». Тюремний лікар, піддавшись на гру В. Винниченка, визнав у нього «силь-
ний нервовий розлад, що межує з психозом», що й стало підставою для перевезення 
в’язня з гауптвахти до військового шпиталю на лікування. Це було краще, ніж у камері 
чи дисциплінарному батальйоні. Та військове начальство мало іншу думку: зі шпиталю 
В. Винниченка переводять у військову тюрму – київську кріпость.

 Тепер його ув’язнення в знаменитій київській тюрмі «Косий капонір» розтяг-
неться на цілих два роки – аж до революційних подій 1905-го.

У камері «Косого капоніру» йому дозволялися «письмові заняття». Політично-
му арештанту видавався пронумерований, прошнурований і скріплений сургучевою 
печаткою «Кіевского крепостного штаба» зошит з підписами начальника штабу під-
полковника Гаврилова й комендантського поручика. В одному з таких зошитів, вида-
них 28 квітни 1904 р., В. Винниченко записав своє оповідання «Голота». А у вересні 
1904 р. йому вдалося перебратися до палати Київського військового госпіталю. Про 
те, як це сталося і загалом про свої арештантські будні, Винниченко розповідав у лис-
тах до Бориса Грінченка:

«Київський воєнний госпіталь, 1-й виділ, 3. IX. 1904 р.
Високоповажний Борисе Дмитрович!
Держучи свого обіцяння, зараз же оповіщаю Вас, що моя персона вже одягнена в 

жовтий, довгий халат, занумерована, мало не прошнурована і під назвою «вольнооп-
ред[еляющегося] 21 сап[ерного] бат[альйону] перебуває тепер в І-мь отделении 
Киев[ского] Воєн[ного] госп[италя]». І, треба правду сказати, перебуває в доволі гар-
них умовах: окрема, чистенька, веселенька кімнатка, тиша, спокій, книжки, вікна без 
ґрат, двері без «вовчків», люди без жандармських погонів. Добув я собі всі ці розкоші без 
чужої допомоги, а тільки дякуючи мерзенному металові. Тепер... коли б тільки скоріше 
вийти вже зовсім на волю! Але сього не буде раніше 20–25, як сказали мені в роті пе-
ред переводом у госп[італь]. Між инчим, можу Вам сказати, що в понеділок в баталь-
йон від командира бригади прийшов «Секретно» наказ не пускати мене зовсім нікуди 
з казарми. Не знаю, якими мудрими принципами керувалась ся розумна голова, видаю-
чи таку постанову, знаю тільки, що мій командір роти не зовсім прихильно дивився на 
мене в той день. Але хай їм біс!

Гадаю, що мене зовсім не хутко одішлють у роту, позаяк я маю заховану хоробу, 
для якої лікарям треба буде ужити багато часу, щоб знайти. Вони ж, як я розпитався, 
не дуже то квапляться з сил, і навіть такі хороби, які б і громадський свинопас знай-
шов би відразу, шукають по місяцю і більше. Але я сам не дуже журюся, хай шукають.

Побачення тут дозволяється не щодня, як я гадав, але тільки по неділям і чет-
вергам, та й то від 12 до 4 год. дня, не більше. Коли матимете спромогу й час, навістіть 
коли-небудь бідного хорого. Ніякого дозволу нігде не треба брати, спитати тільки, 
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де І-ое отделение, а в йому вже, де поміщаються вольн[определяющие] 21 сап[ерного] 
бат[альйону]. Буду дуже вдячний і радий. Розуміється, коли се вимагатиме у Вас ба-
гато потрібного часу, то бідний хорий мусить скоритися неможливости. А вдячний я 
і так дуже Вам за все те, що Ви зробили для мене, коли я був у гірших умовах. Коли ж 
самім Вам не можна буде прийти, то, може б, хтось із знайомих Ваших прийшов? Я, 
наприклад, дуже хотів би бачитися з Сергієм Олександровичем (Єфремовим. – В.П.). 
Чи не вишукає він вільну хвилинку в неділю для тяжкохорого?

Зараз «ходить візитація». Певно, зайдуть і до мене; хоч би пудра була, щоб тро-
хи збліднути!

До побачення! Сердечний привіт шановній Марії Миколаївні (дружині Б. Грінчен-
ка. – В. П.) і знайомим.

Щиро поважаючий В. Винниченко.
І ще один лист до Б. Грінченка:
«Госпіталь, 3. ХІІ. 1904. 
Високоповажний Борис Дмитрович!
 Я таки в госпит[алі], але, здасться, нічого з сього не вийде, позаяк і досі ще не-

має рапорту з батальйону. Мені думається, що вони держатимуть мене тут, до-
ки не прийде дозвіл з Ж[андармського] У[правління] увільнити мене. Тоді без всякого 
«испытания» вони випишуть мене звідси і край. Се ж для мене невигодно, бо при пер-
шій мобілізації мене неодмінно потягнуть на Дальній.

Живеться так само погано, як і перше; нудно, як в тюрмі. Але газети не приси-
лайте, бо, можливо, мене хутко випишуть і вийде знов те, що перше. Во всякому разі 
сподіваюсь вийти звідси в середу, хоча можуть потягнути і завтра.

Тільки що привезли до нас 28 чол[овік] ранених з Дальн[ього] Вост[оку]. Безрукі, 
безногі, з вимученими лицями, загостреними, як у мреців, носами, вони роблять гостро-
неприємне вражіннє. Більше схожі на недобиту худобу, ніж на «героїв». Шамотня за-
раз стоїть страшенна. Всі бігають, клопочуться, лаються і більше перешкоджають 
одне одному, ніж допомагають. Але в сій нудьзі і се добре. Бувайте здорові. Привіт Ма-
рії Миколаївні. Як тільки що буде нового, зараз напишу.

З щирою повагою В. Винниченко».
В. Винниченко сидів під арештом уже другий рік, а в майбутньому – перспектива 

відбування покарання в дисциплінарному батальйоні. Несподівано 11 вересня 1904
року вийшов царський маніфест з нагоди нагородження спадкоємця престолу про 
амністію політичних в’язнів. Уже в жовтні прокурор Житомирського окружного су-
ду припинив справу, не знайшовши даних для судового звинувачення В. Винничен-
ка в політичному злочині. 18 жовтня після 15 місяців ув’язнення молодий революці-
онер отримав можливість продовжити свою діяльність на волі. 

7

Після звільнення В. Винниченко півтора року провів у гарячковитій роботі 
революціонера-пропагандиста. Вів «кочове» життя, мандруючи по Україні, зустріча-
ючись з безліччю людей, що дало йому, письменнику, золотий запас спостережень і 
вражень.

У 1905 р., скориставшись тим, що під натиском революційних подій самодер-
жавний поліційний режим дещо послабився, В. Винниченко домагається відновлен-
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ня його на юридичному факультеті Київсько-
го університету, складає іспити (знову екстер-
ном) і отримує документ здобуття вищої осві-
ти.

Найдивовижніше, що в 1902-1907 рр., 
віддаючись революційній роботі, провівши 
понад три роки в Лук’янівці і «Косому капо-
нірі», він чимало встиг зробити як літератор. 
У 1902 р. Винниченко надрукував два опо-
відання, у 1903 – шість, 1904 – два, 1906 – 
шість, 1907 – сім.

Деякі з них вийшли окремими книжеч-
ками («Боротьба», «Суд», «Солдатики!», 
«Робити!» – 1903 р.). Тоді ж у Львові було
видано і першу прозову збірку молодого пись-
менника – «Повісті й оповідання», до її скла-
ду ввійшло п’ять творів – «Боротьба», «Ан-
трепреньор Гаркун-Задунайський», «Біля ма-
шини», «Сила і краса» та «Суд». А в 1906 р. 
київське видавництво «Вік» випустило ще 
одну збірку «вибраного» Винниченка під на-
звою «Краса і сила». Це саме її І. Франко вітав 
захоплено-радісним вигуком: «І відкіля ти та-
кий узявся?»

8

Коли ж революційне піднесення піш-
ло на спад, Володимира Винниченка аре-
штували втретє. Сталося це у вересні 1906 
р. У «третій політичній» Лук’янівської тюр-
ми разом з В. Винниченком чекали ре-
зультатів слідства А. Жук, В. Степанків-
ський, С. Єфремов. «Нас обвинувачува-
но в «українській змові», осередком якої 

Микола Вороний дорікав 
письменникові за «розхриста-
ний стиль і грубувату, нечисту 
мову», Сергій Єфремов – за «во-
лохатий, необроблений стиль», 
а Іван Нечуй-Левитський – за 
те, що його мова «поплямована 
великоруськими словами».

Серед схвальних оцінок на 
перші публікації Винниченкових 
оповідань, даних його сучасника-
ми, є й відгук Лесі Українки про 
його збірку «Краса і сила»: «Тіль-
ки талант міг створити ці жи-
ві фігури, ці природні діалоги…»

мала б бути редакція «Громадської думки», – згадував згодом В. Степанків-
ський. – Там, на Лук’янівці, щоб згаяти б час, Винниченко і я взялися студіювати
англійську мову, Єфремов же студіював французьку... Десь під кінець квітня або рад-
ше на початку травня 1907 року приятелі Єфремова розстаралися й вибрали його на 
поруки. Опісля незабаром вийшов на волю й Винниченко під заставу 500 карбован-
ців, то заставив за нього Чикаленко. Виходячи, Винниченко обіцяв мені, що вибере й 
мене, та й справді зробив це за якийсь, може, тиждень... Нам суд було призначено на 
12 жовтня того ж таки 1907 року». 

В день, коли мав відбутися суд, В. Винниченко і В. Степанківський перейшли 
австрійський кордон. Завершувався цілий період у політичній і літературній біогра-
фії Володимира Винниченка. 
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9 

У процесі накопичення життєвого досвіду в молодого В. Винниченка сформу-
валася цілком визначена система ціннісних орієнтацій, які утворювали «вісь свідо-
мості, що забезпечує стійкість особистості, спадкоємність певного типу поведінки й 
діяльності, яка виражається у спрямованості потреб та інтересів». Усвідомлені цін-
ності стають, як відомо переконаннями.

«Я не кажу, що не хочу слави; навпа-
ки, хочу «і то дуже», як говорять ру-
тенці, бо слава, по моєму, є корисність 
людям, найщиріше бажання».

В. Винниченко

«Шукаєш і бачиш раптом, що всім 
чужий. І аж чудно якось робиться. А 
людина я громадська, без людей жити 
не можу. І холодно, жутко стане».

В. Винниченко 
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Три основні компоненти світогляду

ІДЕАЛ

Громадянське і

творче служіння

національній

справі.

Мета: стати

нарівні з

передовими

націями

ПЕРЕКОНАННЯ

Рання політична

заангажованість.

Соціал-

демократичні

погляди.

Прагнення

згармонізувати

соціальну й

національну ідеї

Володимир Винниченко:
Письменник. Революціонер. Людина.

Ціннісні орієнтації

Політичні
Всебічне (націона-
льне й соціальне)
визволення суспіль
ства шляхом руй-
нації російського
самодержавства

-

Філософські
Облаштування суспі-
льного життя на соціа-
лістичних засадах;
гармонійні стосунки
між різними політи-
чними системами

Естетичні
Європейський художній
досвід: скандинавський
(Г. Ібсен, К. Гамсун,
Б. Бйорнсон); німецький
(Г. Гауптман); польський
(С. Пшибишевський); ро-
сійський (Ф. Достоєвський)

Моральні
Принцип «чесності з
собою» як етичний
постулат нової моралі:
культ природності;
індивідуалізм;
вільне кохання;

- пробні шлюби тощо

-
-
-
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Епістолярій як джерело самовираження митця
(загальні зауваги)

Епістолярна спадщина будь-якої творчої людини – надзвичайно цінний мате-
ріал для дослідження: листи є багатющим джерелом пізнання біографії їхнього авто-
ра; листування письменників, окрім цього, є ще й своєрідним літературним фондом, 
який допомагає краще зрозуміти творчість митця, його світогляд, ідейно-мистецьке 
кредо, особливості індивідуально-авторського стилю. Тобто лист, по суті, є одним з 
різновидів творчості. А звідси й постає висновок про стилістичну єдність листів і ху-
дожнього доробку письменника.

З приводу останнього твердження відома дослідниця епістолярного жанру 
М. Коцюбинська наголошує, що «листи і власне художній доробок – це різні прояви 
творчої енергії однієї і тієї ж людини. У листах сконденсовано на обмеженому і водно-
час суб’єктивно наснаженому просторові основні стилістичні домінанти автора. Маємо 
епістолярну квінтесенцію його стилю». Втім, важливу, на наш погляд, думку висловив 
з цього приводу В. Шевчук, наголосивши, що мемуаристика (отже, й епістолярій) – це 
жанр «суб’єктивний, тобто події фіксуються не за законами об’єктивно-наукового від-
творення, а через переломлення того ж авторського «я», інколи значно моделюючись».

1. Становлення епістолярного жанру

Епістолографія розвинулася з побутового листування, що в кращих своїх зраз-
ках має на сьогодні історико-культурне значення, перетворивши обмін кореспонден-

Cемантико-стилістичні особливості функціонування 
фразеологізмів у мові художніх творів В. Винниченка
Лінгвістичний аспект від Наталії Устенко 

Уважне й повне вивчення національної фразеології першої третини XX ст. 
необхідне для визначення тих змін у фразеологічній, функціонально-стилістичній 
системах, які відбулися за часів активного становлення сучасних норм україн-
ської літературної мови. Особливо це актуально сьогодні, коли триває пошук 
мовних засобів, здатних активно, дієво впливати на читача або слухача. Таке до-
слідження буде неповним без аналізу мови письменників, твори яких довгий час
замовчувалися, були під забороною. До таких належить і надзвичайно багата 
творча спадщина Володимира Винниченка.

Володимир Винниченко творчо використовує багатющу скарбницю укра-
їнської загальномовної фразеології, видозмінюючи, трансформуючи ФО для ор-
ганічного входження їх у контекст і максимально повного використання їхніх
потенційних можливостей. Наприклад: «... То нехай буде Фомушка... Хоча він мав-
пи не вигадає, але все-таки симпатичний і простий хлопець». Порівняємо із фра-
зеологізмом «колеса не вигадає» – відповідно до розвитку природничих наук у
кінці XIX, на початку XX століття. «Ну й лошадь!.. – Ти нею ладан вози».  Порівня-
ємо із загальновживаним дихати на ладан – «бути таким старим, що вже ледь пода-
вати ознаки життя»: конячина така стара, що вже не здатна виконувати ніякої ро-
боти, тому возити ладан – «виконувати найлегшу роботу з огляду на вік тварини».
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цією в оповідний засіб, кореспондентів – в образи-персонажі і підпорядкувавши та-
ким чином «листи» основним законам художньої умовності.

Водночас епістолярна форма має такі властивості ліричного жанру, які дають 
змогу авторові, за визначенням Аристотеля, «залишатися самим собою». Насам-
перед – це листи-зізнання, листи-послання, реальні листи, які дістали суспільний
розголос. Набуваючи значення композиційного початку епічної форми, «роману в 
листах», обмін кореспонденцією немовби відсторонює фактичного автора, але задля 
того ж враження «присутності» природного «я», невимушеної бесіди кореспондентів 
між собою. Листи можна зарахувати до літератури документальної або такої, що ви-
користовує ефект «документальності» як безпосереднього свідчення, повідомлення і 
набуває завдяки цьому особливої переконливості.

 Власне епістолографія бере початок з античності: віршовані послання Цицеро-
на, які стали особливим поетичним жанром, листи Горація, Сенеки, Плінія Молод-
шого та ін. – всі вони є зразками ранньої епістолярної літератури.

Звертаючись до друзів, а не до сенату (що він робив у промовах), Цицерон все 
ж таки порушує суспільні проблеми. Це – «відкриті листи», початок епістолярної
публіцистики. Пліній Молодший, навпаки, надає своєму листуванню приватного ха-
рактеру, насичуючи його подробицями інтимного, повсякденного життя, хоча у біль-
шості своїй епістолярій Плінія не був справді листами, а власне літературними міні-
атюрами, створеними як листи. Варто відзначити, що до винаходу книгодрукування 
межа між приватним і відкритим листом взагалі була відносною.

Проте давні риторики наголошували на відмінності епістолярного мистецтва 
від літературно-художньої творчості, аргументуючи своє твердження тим, що за-
вдання листа – «називати речі своїми іменами», тобто залишатися документом, по-
бутовим явищем. Але для подальшого розвитку літератури саме тому лист як «повне 
вираження моральної сутності людини» і «розповідь «про просту справу простими 
словами» мав перспективне значення».

У Середні віки в листуванні державних і громадських діячів епістолографія 
розвивалася перш за все як публіцистика. На зламі епохи Середньовіччя та Рене-
сансу епістолярна література надавала можливості для обміну думками з питань, які 
вважалися «недискусійними», канонічно вирішеними теологією, тобто була засо-

Лінгвістичний аспект – 2

Письменник майстерно використовує різні прийоми введення фразеологіч-
них одиниць у контекст для підвищення виражальних можливостей фразеоло-
гізмів (ампліфікація, антитеза, послідовне нанизування, контамінація, подвійна
актуалізація тощо).

Письменник часто вдається до прийому ампліфікації як одного із різнови-
дів градації, що створює сильний стилістичний ефект. Особливо виразно,  наочно   
підтверджують  цю  думку  зразки  висхідної  градації. Наприклад: «Він, старий 
Надель, не може спокійно слухати ці дурниці, він повинен заткнути рота шмарка-
чеві. Але ба: шмаркач не дає собі заткнути рота, а затикає його батькові. Він просто 
не дає слова вставити»; «І принцеса як не своя. І графиня прибита горем. І Штор 
із Шторихою в тузі та горі»; «І за кожну дрібницю викорінити чоловіка з родиною 
його, з насінням до третього й четвертого покоління».
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бом консолідації гуманістичних сил. «Листи знаменитих людей» (1514) І. Рейхліна, 
«Листи темних людей» (1515 -1517) Г. Буша, У фон Гуттена і К. Рубіана, листування 
Еразма Роттердамського, Пастонові листи – усі вони сприяли грандіозному перево-
роту в історії людства – Відродженню.

2. Витоки української епістолографії

Українська епістолографія своїми коренями сягає часів Київської Русі, в 
епістолярній культурі якої простежуються сліди впливу античної форми. У добу
Литовської Русі активно вводилося у листи кліше князівських грамот, називався
титул, ім’я адресата, двома-трьома словами-означеннями давалася його характеристи-
ка (часто панегірична). Протягом другої половини XVI – першої половини XVII сто-
ліття епістолярний жанр розквітає у зв’язку з появою полемічної літератури. Це бу-
ла доба відкритого, стилізованого листа. В епоху бароко лист повернувся до звичайної 
форми «закритих листів». Листи культурних діячів середньовіччя писалися києво-
руською, польською, латинською і давньоукраїнською мовами. Історія листування в 
Україні власне українською мовою до XIX ст. зберегла лише поодинокі факти. Серед 
них найпромовистішими є любовні листи Івана Мазепи до Мотрі Кочубеївни.

3. Епістолярний жанр епохи Просвітництва

Епоха Просвітництва зробила лист одним із провідних жанрів, використовую-
чи його з метою провадження ідеї «виховання». Епістолярна література розвивається 
за тими ж двома основними напрямами: «відкриті листи»-памфлети і листи-новели, 
листи-побутові замальовки і листи-зізнання. Класичним зразком перших є «Листи 
провінціала» (1656-1657) Б. Паскаля, «Листи суконника» (1723-1724) Дж. Свіф-
та, «Персидські листи» (1721) Ш. Монтеск’є, які були жвавим відгуком на нагальні
питання свого часу. До других належать «Листи маркізи де Севиньї» (написані в 
1644-1696 рр., друкувалися з 1726) – в них відображене приватне життя, інтереси 
широкого кола осіб, в тому числі й історичних знаменитостей. Це – художня проза, 
яка разом з тим зберігає особливості приватного листування.

Фразеологізми можуть об’єднуватися в одному гібридному виразі, який міс-
тить особливості двох чи більше фразеологізмів, що підвищує експресивність  ви-
словлення.   Контамінації  можуть  зазнавати  ФО,  які починаються одним і тим 
же словом: «Доктор Рудольф уже впадав в одчай, у гнів, у лють»; «– Тільки ж
глядіть, Фріце, бережіть, як око,  як  своє  життя». Більш складними   щодо   зру-
шення асоціативних зв’язків є контаміновані одиниці, які утворилися поєднан-
ням різних за компонентним складом одиниць. Наприклад: «– А за карбованця 
дасть тобі [батько] іншого меду». Вираз утворився злиттям двох ФО дати березо-
вої  припарки – «покарати за якусь провину» та скуштувати меду – «мати якісь  
неприємності». «Ніщо не може встояти проти страшного голосу нужди» – злили-
ся в одну сполуку ФО голос серця – «сильний, непереборний чинник, який спо-
нукає до дії» та нужда заїла – «нестерпні умови для життя».
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У Російській імперії видатним явищем даної епохи були «Листи російського 
мандрівника» (1789-1792) М. Карамзіна, які мали, за висловом Ф. Буслаєва, «надзви-
чайну цивілізуючу силу»: «...перед читателями... является симпатическая личность 
русского человека, високо образованного, насколько это было возможно в конце
прошлого столетия, и в высшей степени впечатлительного и даровитого, который с 
каждым шагом своего пути созревает, неутомимо учится и из книг и из бесед с знаме-
нитостями того времени, и по мере успехов, передает плоды своего развития своим 
немногим друзьям, круг которых должен был расшириться на всю читающую публи-
ку» («Речь при праздновании столетнего юбилея Карамзина 1866 г.»). 

Написання листів у XVIII ст. стало для освіченої європейської громадськості 
поширеним заняттям; у розвинених країнах упорядкувався поштовий зв’язок, лист 
став загальнодоступним засобом інформації, а також улюбленим відпочинком. Зно-
ву, як і в античні часи, з’являються «листовники» з конкретними рекомендаціями, як 
потрібно писати листи. Укласти подібний листовник було замовлено голові лондон-
ської видавничої гільдії С. Річардсону, але замість «листовника» він створив «Па-
мелу» (1740), «роман в листах», від початку і до кінця витриману художню розпо-
відь в епістолярній формі. «Юлія, або Нова Елоїза» (1761) Ж.-Ж. Руссо, «Мандрів-
ка Хамфрі Клінкера» (1771) Дж. Смоллетта, «Страждання молодого Вертера» (1771) 
Гете – найбільш відомі «романи в листах», які стали віхами на шляху розвитку ре-
алізму, психологічного й соціального романів. Але в XIX ст. «роман розвивався на 
історичній основі, сімейній хроніці; в оповідь вводиться значний драматичний еле-
мент, і загальна картина світського життя і людей не втискується в «маленьку раму» 
епістолярного роману, як це було помічено О. Пушкіним («Роман в листах», 1829). 
«Бідні люди» (1845) Ф. Достоєвського – останній епохальний «роман в листах»; 
«лист» зберігає значення для малих оповідних форм і для публіцистичної та доку-
ментальної прози.

4. Розвиток української епістолографії

Розвиткові української епістолографічної традиції сприяли листи українських 
діячів XIX ст., зокрема письменницькі листи, що відображають життєвий досвід сво-
їх авторів, їхній світогляд, естетичні уподобання та політичні погляди, індивідуаль-
ні риси адресанта та ставлення до адресата. Залишаючись фактом приватного життя 
своїх авторів, листи культурних діячів часто ставали фактом культурного життя на-
ції. Щодо мови листів, то україномовне листування у першій половині XIX ст. тільки 

Лінгвістичний аспект – 3

Крім випадків використання конструкцій з поширеним компонентним скла-
дом , автор використовує й усічені. Такі ФО з усіченим компонентним складом  
найчастіше трапляються у прямому мовленні персонажів для підкреслення на-
пруженості ситуації: «– А давай об заклад, що перейду на той бік!»; «–Витріщить 
очі, та й усе. Та й дери з його...» . У ситуації   високої   психічної   напруги   зумов-
лює   вичленування частини структурних компонентів, які розуміються і легко мо-
жуть бути відновлені мовцями.
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починалося. У І. Котляревського українські листи відсутні, оскільки офіційна епіс-
толографія здійснювалася російською мовою, а приватне листування письменника 
не збереглося взагалі. Левко Боровиковський навіть до українських письменників 
писав по-російськи; серед листів Г. Квітки-Основ’яненка тільки листи до Т. Шевчен-
ка писані українською мовою (4 з 91-го). З появою Шевченка становище змінюєть-
ся: шістдесят відсотків його листів україномовні, сім відсотків – двомовні. У Марка 
Вовчка відсоток українських листів був значно меншим (13 %).

5. Особливості епістолярного жанру ХIХ століття

Нерідко приватне листування провадиться із заздалегідь запланованим намі-
ром надати йому розголосу; кореспонденти, працюючи над листами, дотримують-
ся тих самих вимог, що й в художній прозі, і розповсюджуються такі листи у спис-
ках або ж розміщуються, хоча б частково, в періодичних виданнях поряд з іншими 
творами (Дж. Байрон, О. Пушкін та ін.). Зразками епістолярної прози є листуван-
ня «йєнських романтиків» (брати А. і Ф. Шлегелі, Ф. Новаліс, Ф. Шеллінг та ін.), 
в Росії – членів гуртка М. Станкевича тощо. Своєрідні «романи в листах» розгор-
тались між Рете і Беттіною фон Арнім, між Герценом та його майбутньою дружи-
ною Н. Захар’їною. Стиль листів в даному разі часто збігався з літературним стилем
тієї чи іншої доби. Якщо взяти листи Мазепи до Мотрі Кочубеївни, то можна відразу 
простежити барокову традицію; у Шевченкових листах до княжни Рєпніної відчут-
ний подих романтизму.

Подальша професіоналізація літературної праці, впорядкування авторського пра-
ва робить публікацію епістолярного жанру нормою і відповідно впливає на ставлення 
кореспондентів до свого листування. Активізація так званої «літератури про літерату-
ру» – відчиняє двері до творчої лабораторії митця і вводить, в свою чергу, лист у читаць-
кий обіг. Неодноразово листи письменників (Б. Шоу, А. Чехова, І. Буніна та ін.) става-
ли основою драматургічних творів, які вже не належать до власне епістолярного жанру.

Окремого розгляду потребують епістолярні жанри з вкрапленням літературно-
критичних роздумів і оцінок, які мають чималі традиції ще від часів античності. В 
окремі періоди історії національних літератур вони досягали значного розвитку, ста-
ючи одним із провідних різновидів літературної критики загалом. Це і знамениті лис-
ти Я. Грімма до Арніма, Дж. Байрона до Меррея, багатющий на естетичні відкриття 
епістолярій Дж. Кітса. Аналізуючи епістолярну критику (аналіз і оцінку творів літе-
ратури з погляду сучасності, уміщені в листах), слід диференціювати листи як жанр 

Одним із ефективних прийомів семантико-стилістичного й структурного 
оновлення  фразеологічних одиниць є їхня, подвійна актуалізація — поєднання в 
одному виразі як прямого, так і переносного його значення або значень його ком-
понентів. Наприклад: «Але Льоня не чує дядька й усе кричить до тітки, дзвінко, 
несамовито... І аж кулаки стискує, аж ногами тупає».
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літературної критики і приватні листи з уміщеною в них літературною критикою. 
До першої групи належать: літературно-критична студія мадам де Сталь «Листи про 
твори і характер Ж.-Ж. Руссо»; програмна праця Дж. Берше «Напівсерйозний лист 
до сина»; «Писулька» П. Гулака-Артемовського до редактора «Украинского вестни-
ка»; «Супліка до пана іздателя» та лист до редактора «Русского вестника» Г. Квітки-
Основ’яненка; відкриті листи М. Максимовича до Г. Квітки-Основ’яненка та ін.

До другої групи належать письменницькі листи, в котрих зафіксована творча 
історія відомих і малопомітних творів художньої літератури; відбиті стосунки пись-
менників між собою, з редакторами, видавцями тощо.

Так, розчленованість українських земель між двома імперіями, бездержавний 
статус нації, заборона української мови не сприяли нормальному функціонуванню 
літературної критики. «Не маємо навіть рідної преси, котра б не давала національ-
ній мові миршавіти під напливом чужої і освіжала б Духа народного серед нашого 
безголів’я», – писав 1882 року П. Куліш у «Зазивному листі до української інтелі-
генції». І у цій ситуації першорядного значення набуло письменницьке листування. 

6. Особливості Винниченкового епістолярію

Розвиткові української епістолографічної традиції сприяли листи українських 
діячів XIX ст., зокрема письменницькі листи, що відображають життєвий досвід своїх 
авторів, їхній світогляд, естетичні уподобання та політичні погляди, індивідуальні ри-
си адресанта та ставлення до адресата. Залишаючись фактом приватного життя своїх 
авторів, листи культурних діячів часто ставали фактом культурного життя нації.

Велику цінність мають письменницькі листи, в яких зафіксована творча історія 
відомих і малопомітних творів художньої літератури; відбиті стосунки письменників 
між собою, з редакторами, видавцями тощо. 

Форма літературно-критичних оцінок, наявних у письменницьких листах, роз-
маїта. У епістоляріях І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, О. Кобилянської, 
М. Вороного та ін. наявні такі групи:

– листи, в яких письменники безпосередньо висловлюють своє розуміння тво-
ру чи ставлення до автора;

Лінгвістичний аспект – 4

В. Винниченко майстерно використовує у мові творів і фразеологічний на-
тяк як згадку про якусь фразеологічну одиницю, натяк на відомий носіям мови 
фразеологізм. Наприклад: «Довго й непорушно сидить князівна Еліза. І помалу 
розтає закостенілість: тихий, ніжний сум, як котики, безшумно підходить і треть-
ся об серце, муркоче». Уживання слів сум, котики, серце в цьому контексті на-
штовхує на сприймання фразеологізму коти шкребуть на серці (за серце) – «хтось
хвилюється, перебуває в стані тривоги». «Тільки заробітчани ... палко і голосно 
розмовляють про забастовки,  про поліцію, про ті рани, які завжди болять», фра-
зеологізм невигойні рани – «те, що завдає нестерпного болю, що завжди турбує». 
Використання фразеологічного натяку створює розгорнуту картину оповіді, ро-
бить її об’ємнішою, виразнішою.
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– листи, через котрі письменники переказують авторам певних творів думку 
власну чи чужу (але, як правило, авторитетно);

– листи, адресанти яких діляться враженням від прочитаного чи почутого. 
Своєрідною формою вияву оцінки був фіксований інтерес до творчості певного 

автора і прохання переслати його твори, листи з критикою чужих творів і листи з ав-
токритикою. Дана класифікація листів у повній мірі стосується і відповідає характе-
рові листування В. Винниченка.

Не можемо залишити поза увагою і щоденникові записи В. Винниченка, оскіль-
ки паралельно з ними існує великий епістолярний блок: у «Щоденнику» під спеці-
альними позначками коротко занотовується зміст одержаних і відправлених листів 
і телеграм. Щоденникові записи письменника дотичні до епістолярію й за змістом, 
формою викладу думок, фіксацією і особистим ставленням до тих чи інших життє-
вих подій. «Крім того... – зазначає Г. Сиваченко, – суттєвим є й те, що щоденник був 
для Винниченка-політика своєрідною трибуною для «виголошення» власних полі-
тичних оцінок багатьох явищ».

Дослідниця й упорядник щоденників В. Винниченка виділяє чотири основних 
типи даного мемуарного жанру.

По-перше, – це щоденники (як і листи), «що їх автори обдумано пишуть з роз-
рахунком на публікацію. У таких записах вони свідомо не згадують окремих осіб, по-
бутові, часто прикрі й негативні деталі, подробиці суспільного життя, та акцентують 
увагу на головних, з їхнього погляду, питаннях часу, визначаючи своє місце в ньому». 

По-друге, – це «нотатки глибоко особистісні, виповнені інтимними фактами, 
переживаннями, почуваннями, побутово-психологічними сценами, нерідко оголени-
ми, дражливими, «непристойними». Автора таких щоденників часто зовнішній світ 
ніби не цікавить, він для нього ніби не існує». Втім, сам Винниченко досить критич-
но ставився до даного різновиду: «Щоденник – це дзеркало, перед яким автори кру-
тяться і стають у пози. Або краще, це – автофільми, що готуються для публіки. Чи 
можуть бути щирі люди, які знають, що на них дивляться? Вони можуть бути тільки 
більше або менше вдалими акторами та й годі. І як добрий актор ніколи не вийде на 
сцену без гриму, так ніколи автор щоденника не сфотографує себе в своїх записках у 
негарному вигляді» (29 травня 1929 р.).

Семантичні й емоційно-експресивні відтінки значення фразеологізму підси-
люються при вживанні поряд, у близькому оточенні, а також коли в одному кон-
тексті функціонують близькі за значенням слова та фразеологізми, що дає змогу 
створити певне обрамлення, кільце. Цей прийом увиразнення є характерним для 
творчої манери письменника. Наприклад: «Панас... Дитинча, навіщо ти собі кіг-
тоньки в серце запускаєш? Га? Навіщо дряпаєш? Нікому з того абсолютно ніякої 
користи немає...»; «Сліпченко... Та ми скоро вернемось. Це вже чорта з два! Каме-
ня на камені не залишимо. Вивішаємо падлюк до кореня. Кацапа як не винищити 
до ноги, то й ради з ним нема!..»
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Через сімдесят років (навіть 
скептик Євген Чикаленко не пе-
редбачав таких тривалих термі-
нів) Україні дозволили назватися 
незалежною. А опінія  далі не скла-
дається: косить наш народ мон-
гольське око  в бік Москви, й тому 
немає ради. І це саме Чикаленкові 
належить  вислів, що згодом став 
популярним і цитованим: «Лю-
бити Україну треба не тільки до 
глибини душі, але й до глибини ва-
шої кишені». Афоризм став відо-
мим, хоча не всі пам’ятають, ко-
му ця справедлива у своїй просто-
ті формула належить.

Г. Гусейнов

По-третє, – це «докладні, але сухі, телеграфічні нотатки: місцевість і дата пере-
бування, назви прочитаних книжок, прізвища людей, з якими зустрічався, всілякі по-
дії, дрібні епізоди, для читача не завжди зрозумілі. Це записи тільки для себе».

І останній, четвертий різновид, властивий переважно письменникам: «це но-
татки спостережень, рідкісних вуличних висловів, народних говірок, професійних
висловів, випадкових ситуацій, схоплення характерних портретів, пейзажів і навіть 
нових тем і сюжетів».

Підбиваючи підсумки, Г. Сиваченко наголошує на тому, що Винниченківський 
щоденник «дивним способом увібрав у себе елементи всіх вищезгаданих типів».

Винниченко – Чикаленко: мотивація дослідження 
епістолярної спадщини

В. Панченко надає великого значення вивченню епістолярної спадщини письмен-
ника, яка «розпорошена» і зберігається по архівах різних країн. Пальма першості тут 
належить Є. Чикаленку, постійному адресатові Винниченка, принаймні з двох причин. 

По-перше, Євгеній Харлампійович вважав В. Винниченка своїм земляком, то-
му що мешкав у рідному місті останнього впродовж 6 років, навчаючись у Єлисавет-
градському земському реальному училищі (1875-1881).

Дороги їхні рано чи пізно мали перетнутися: не таким уже й широким було на 
початку XX ст. коло української інтелігенції...

По-друге, майже 30-річною дружбою дорожили обоє, оскільки «В.Винниченко 
мав в особі Є. Чикаленка порадника, видавця, благодійника, старшого друга – роз-
важливого, терплячого, з добрим естетичним смаком. Є. Чикаленко цінував непере-
січний талант В. Винниченка, ставлячись до молодого й імпульсивного «хрещеника» 
справді-таки з батьківським уболіванням та великодушністю». Листування, що охо-

плює значний період від 1902 по 1929 рр., є беззапере-
чним доказом цього.

Задовго до появи в Україні окремим виданням 
щоденників і листів Є. Чикаленка (2004), В. Панченко 
спільно з доктором історичних наук Н. Миронець (Ки-
їв) опублікував у кіровоградському часописі «Вежа» 
(1996, №8-9) з передмовою та коментарем значну час-
тину (1902-1908) названого епістолярію. 

Він же стає вагомим інструментарієм двох розділів 
– «Капрі: експерименти та експериментатори» і «Листи 
дружні – і сердиті» – у впорядкованій літературознавцем 
книзі «Капрійські сюжети. «Італійська» проза Михайла 
Коцюбинського та Володимира Винниченка» (2003).

Наступного року книгу «Володимир Винничен-
ко: парадокси долі і творчості» В. Панченко завершує 
розділом «Яка страшна річ політика…» з підзаголовком 
«Несподіванки еміграційного епістолярію В. Винни-
ченка». Цього разу автор доніс до українського читача 
листи з архіву письменника в Колумбійському універ-
ситеті (США).
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Епістолярій Винниченка, за глибоким переконанням вченого, дає змогу глиб-
ше усвідомити складний культурно-історичний процес в Україні та поза меж-
ами її в першій половині XX ст., простежити еволюцію творчого і політичного
становлення видатного діяча України в контексті бурхливої епохи європейських та 
світових потрясінь. Сформульовані концептуально у приватному та офіційному лис-
туванні світоглядні позиції, переконання В. Винниченка постають, з одного боку,
історичною ілюстрацією його часу, з іншого – поштовхом до роздумів та узагаль-
нень, що стосуються безпосередньо митця. Разом з тим, за епістолярієм В. Винни-
ченка простежуються «географічні обрії» здебільшого вимушених мандрів як само-
го політемігранта, так і його кореспондентів: на поштових штемпелях значаться Ки-
їв і Женева, Львів і Париж, Романівка, Кононівка, острів Капрі і Чернігів, Буковина і
швейцарські містечка, врешті – Мужен… Мандрував, головним чином, опальний по-
літемігрант Володимир Винниченко, і треба сказати, якби не було його листування 
з Є. Чикаленком, маршрути та життєві перипетії письменника у 1905 – 1916 роках 
проглядали б не так виразно... Також необхідно зазначити, що в листах неодноразо-
во згадуються С. Єфремов і М. Грушевський, Леся Українка і М. Коцюбинський, Л. 
Юркевич і Л. Чикаленко, В. Степанківський і А. Жук, М. Горький і А. Луначарський, 
О. Богданов і С. Петлюра, видавці «Киевской старины», «Ради», «Літературно-
наукового вісника», представники української та російської еміграції – перелік ви-
значних культурних і політичних діячів в епістолярії В. Винниченка, які до того ж у 
більшості своїй були його адресатами, може бути значно продовженим.

Важливо, на думку В. Панченка, і те, що «листи кожного з кореспондентів да-
ють змогу скласти уявлення про риси психологічних портретів письменника В. Вин-
ниченка й громадського діяча Є.Чикаленка». Чого варті, для прикладу, лишень такі 
влучні характеристики письменника його старшим другом: «У вас натура – як у ту-
ра», «Ви по-щирості своїй вельми талановита людина, але, вибачайте, дика, анархис-
тична, руйнуюча сила»?!

Водночас, наголошує літературознавець, велика частина епістолярію «веде нас 
у творчу лабораторію В. Винниченка».

Таким чином, найбільш тривалим і змістовним, особливо на ранньому етапі 
творчості і в складні періоди життя є листування В. Винниченка з Є. Чикаленком –
людиною, яка відіграла чи не найпомітнішу роль в житті молодого письменника-
початківця, а згодом провідного майстра української літератури. Познайомилися во-
ни – студент юридичного факультету Київського університету ім. св. Володимира і 
багатий землевласник, громадський діяч, відомий в українських колах меценат – чи 
не 1901 року, в Києві у будинку Є. Чикаленка на вулиці Маріїнсько-Благовіщенській 
(тепер – вулиця Т. І. Саксаганського), де господар влаштовував літературні суботи. 
Відвідував їх і Володимир Винниченко, який саме тоді пробував себе як прозаїк. Єв-
гену Харлампійовичу судилося стати літературним «хрещеним батьком» Винничен-
ка: перше оповідання «Сила і краса» з’явилося друком завдяки вагомій протекції Чи-
каленка.

«Цей епізод засвідчений у «Спогадах» Є .Чикаленка (Нью-Йорк, 1955. - С.325). 
Ось як він викладений мемуаристом. На традиційне запитання Євгена Харлампійо-
вича – «Ну, чи ще не з’явився часом геніальний письменник?» – співробітник редакції 
«Киевской старины» Федір Матушевський одного разу відповів не так, як завжди. 
«Геній, не геній, а новий талановитий письменник є! Я, каже, «на сон грядущий» взяв 
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читати оповідання якогось невідомого Винниченка – «Красу і силу», думав швидше
заснути, але з перших же рядків захопився і почав голосно читати Єфремову, а як скін-
чив, то довго не могли ми заснути, розмовляючи про нього. Дійсно талановито напи-
сане оповідання, але Науменко (редактор ж. «Киевская старина») не хоче друкувати
цієї, як він каже, «горьковщини», бо жінка його каже, що тоді в порядних сім’ях не мож-
на буде держати на столі «Київської старини».

Я взяв рукопис і тут же, не встаючи, прочитав те оповідання з великим інте-
ресом, тим паче, що автора я знав раніше, бо він разів зо два був у мене разом з іншими 
студентами, моїми земляками-херсонцями, М. Михалевичем та Р. Лащенком. Я так 
захопився тим оповіданням, що зараз же пішов до Науменка, який тоді приїхав з ху-
тора, і хоч з великим напруженням, а таки умовив його надрукувати».

Епістолярій В. Винниченка і Є. Чикаленка є, по суті, історико-літературним до-
кументом, в якому відбилася «конкретика епохи, атмосфера, деталі суспільного й лі-
тературного життя в Україні від самого початку XX ст. і аж до потрясінь 1917 року».

Важливо звернути увагу на літературні дискусії В. Винниченка з Є. Чикален-
ком: критичне ставлення останнього до драматургії Винниченка, до пошуків «нової 
моралі й стилю», «... драматичного становища українського письменника початку XX 
ст.: вічне безгрошів’я, відсутність належного набору читацьких ніш, вимушена необ-
хідність іти в російську періодику, закостенілість естетичних канонів в українській 
критиці...».

Особистісне, поза культурою і політикою (сімейна драма Чикаленка, перипетії 
стосунків з жінками Винниченка та ін.), порушене в листах, також допомагає склас-
ти уявлення про риси психологічних портретів письменника В. Винниченка й гро-
мадського діяча Є. Чикаленка; в них стільки одкровень, стільки душевних колізій, 
«що епістолярій читається» як своєрідна повість, у центрі якої – «український Дон
Кіхот» Чикаленко і до біса талановитий, але кручений долею літератор і революціо-
нер Винниченко. Обом їм дістався тяжкий хрест – «лупати скалу», аби звелася на но-
ги Україна, аби утвердилася у «народів вольнім колі»...

На наш погляд, важливими для об’єктивної оцінки і правильного сприйняття 
епістолярного зв’язку двох неординарних особистостей є і такі зауваги Н. Миронець 
і В. Панченка: «Здається, Євген Харлампійович був чи не єдиною людиною, з якою у 
В. Винниченка тривалий час зберігалися стабільні приязні стосунки (чого не скажеш 
про його складні взаємини з М. Грушевським, С. Петлюрою, М. Шаповалом...). Сто-
сунки ці не були зовсім уже безхмарними: то спрацьовувала молода Винниченкова 
амбіція, то раптом давалася взнаки приналежність до різних поколінь і, як сказали б 

Лінгвістичний аспект – 5

В. Винниченко широко використовував у художніх творах різних жанрів 
фразеологічні багатства української мови для максимально точної передачі автор-
ської думки, увиразнення, конкретизації тексту. Фразеологічні одиниці допома-
гають письменникові донести свої ідеї до читача, вплинути на його емоції. Пись-
менник майстерно, творчо переосмислював загальномовні фразеологічні одиниці,
видозмінюючи їх відповідно до художніх особливостей, стилістичного наванта-
ження на певні ділянки творів, ступеня вираження мовної експресії. !
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психологи, до різних «референтних груп» (треба ж пам’ятати, що йдеться про ради-
кально налаштованого соціаліста, з одного боку, і пана – з другого, і як би не усміхав-
ся з приводу прізвиська «Пан» сам Євген Чикаленко, але психологічна колізія класо-
вого походження інколи таки виникала, передусім у Винниченка). І все ж, домінува-
ло людське, особистісне, а не залізно-класове начало; відданість спільній національ-
ній справі породжувала духовну близькість».

Блискучий дебют: на шляху до тріумфу

«Сила і краса» стала могутнім поштовхом у письменницькій долі В. Винничен-
ка. Так, у листі від 19 червня 1902 року Є Чикаленко повідомляв останньому ті вра-
ження, що викликав його новий твір, який не було ще навіть надруковано: 

«Я чув вже тепер в редакції гарні чутки про Вашу повість і від людей, які її і не 
читали, виходить, що вона на Єфремова і Матушевського зробила таке враження, що 
вони не тільки мені, а й всім членам редакційного комітету її розхвалили.

Кажуть тільки, що Ви кепсько знаєте мову; напевне, що воно й правда, але се ді-
ло поправиме – мову можна вивчити і в житті, а найбільше з літератури та з етно-
графічних матеріалів».

Важливим, на наш погляд, для оцінки тієї значної ролі Є. Чикаленка у фор-
муванні майбутнього майстра пера, є тактовне звертання до прикладу інших пись-
менників, критичні зауваги щодо їх літературного доробку, які також «працюва-
ли» на вироблення власного авторського «Я» В. Винниченка і могли стати в пригоді 
прозаїку-початківцю в майбутньому:

«Зараз у мене гостює Еварніцький, читає мені свою повість нову; 20 років тому 
назад, коли він скінчив університет, він зовсім не знав мови, не говорив і писати нею не 
міг, а тепер орудує як слід. Зимою він учив її з літератури, а літом з живої розмови з 
дядьками, от Вам приклад дуже яскравий. Ви мову все-таки знаєте обіходжу, зоста-
ється тільки її виучити во всіх тонкостях.

Повість Еварніцького гарна, але дуже розвезена, дуже заляпана етнографією; йо-
му хочеться убгать туди й нову пісню, нову приказку, хочеться в дрібненьких подроби-
цях показати всякі технічні праці, якими живуть його герої і проч., а се страшенно як 
одриває читача від головної думки».

У цьому ж листі Є. Чикаленко відверто попереджує свого підопічного щодо 
критичності і строгості особистого ставлення до літературної продукції сучасних 
письменників і Винниченка зокрема: 

Теми семінарських занять

Епістолярій як теоретична проблема літературознавства в аспекті порів-
няльного дослідження листування та інших джерел мемуаристики.

1. Актуалізація вивчення епістолярних джерел – нагальна вимога часу.
2. Епістолографія та епістолярна література в цілому в історичній площині.
3. Глибинні явища літературного процесу як об’єкт епістолярної обсервації  
 культурних та громадських діячів.
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«Вашої повісті не читав, а коли почитаю, то напишу свій погляд; попереджаю 
Вас, що до нашої літератури я відношусь дуже строго, мені хочеться бачити справ-
жню літературу, художественну, талановиту, а не партачення якихсь поденних ре-
месників, які заповнюють тепер сторінки навіть і російських журналів.

Дай Боже, щоб з Вас вийшов бажаний письменник, а не ремесник, як я кажу». 
Євген Харлампійович не забарився з виконанням обіцяного, що свідчить про 

уважне ставлення видавця до професіонального зростання талановитого початківця. 
Лист Є. Чикаленка від 4 серпня 1902 року є зразком поєднання критичного аналізу
літературного твору і практичних рекомендацій авторові. У першій, умовно виділе-
ній частині, дається узагальнена оцінка останніх оповідань В. Винниченка шляхом 
порівняльного зіставлення центральних образів:

«Привіз Федор Павлович до мене Ваше нове оповідання «Заручини» і ми гуртом 
його прочитали; отеє кортить мене сказать Вам про його скілька слів.

На мою думку, обидва Ваші оповідання написані на одну тему, в обох централь-
ною фігурою є женщина і при тім та сама, бо Мотря – Галя різняться тільки тим, що 
неінтелігентна жінка каже, що коли вона вийде заміж, то буде вірна свойому чолові-
кові, а інтелігентна заздалегідь збирається завести «друга дома». Мотря любить Ан-
дрія, любить і Ілька, а Галя любить (?) Миколу, любить і капітал Фомушки. Я поста-
вив знак питання коло Миколи, бо в Вашім оповіданні не ясно видно – чи вона любить 
його, чи ні. Взагалі, Ваше друге оповідання написане хватопеком, нашвидку, се тільки 
«набросок» оповідання. Тим часом, я все-таки скажу – у Вас є талант хоч сієї повісті 
і не можна друкувать. В їй є дуже гарні місця, є чудово-правдиві спостереження, але 
вся вона нудна, слухається без інтереса, не захоплює читача, а се є найбільше вада. 
Все можна авторові простити, але нудоти – ніколи. Якби Ви своє оповідання вичита-
ли кому-небудь голосно, хоч зовсім не літературній людині, то Ви самі помітили б, які 
місця треба викинути, які скоротити, які вималювати яскравіше» 

У другій – поради стосовно допрацювання композиційних елементів аналізова-
ного твору і письменницької роботи як такої взагалі:

«В першій главі у Вас страшенно довгі теоретичні розмови на старі теми, прав-
да, місцями вони дуже цікаві, але багато є й нудного. В другій главі знов багато лиш-
ніх епізодів, які затягають оповідання, роблять його якимсь туманним, розвезеним.
Взагалі, над сим оповіданням треба попоробить; залишать, покидать його шкода, а 
треба, кажу, голосно вичитати та переписать разів скілька. Не забувайте, що Гоголь 

Вставні конструкції у малій прозі Володимира Винниченка
Лінгвістичний аспект  від Ганни Волчанської 

Мова творів Володимира Винниченка привертає все більше увагу мовознав-
ців, оскільки вона є відображенням цілої епохи як у розвитку держави, так і власне
мови. Українська літературна мова на початку XX століття була вже високорозви-
неною мовою, яка здатна виражати весь спектр естетичних концепцій українсько-
го письменства. Звернення до спадщини саме В. Винниченка є закономірним, 
адже, зважаючи на масштаб постаті письменника, кількість лінгвістичних розві-
док є незначною. На сьогодні мова творів Володимира Винниченка потребує ґрун-
товних мовознавчих досліджень, хоча окремі аспекти вже розглядалися.
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переписував свої твори по 7 раз, Толстой ще більше. Без праці нічого не буде, вийдуть 
тільки фельєтони, оповідання, та й край, а тим часом, знову кажу, у Вас є хист, є та-
лант, тільки його треба розвинути. Оповідання се Вам пришле Фед. Павлович. Пе-
речитайте його, перепишіть, повикидайте те, що карандашем зачеркнуто (не га-
няйтесь за Горьковщиною!!) та нехай воно полежить з місяць, тоді знов верніться до
його; напевне, Ви знов щось переробите. Не спішіть, не хапайтесь – Бог дасть, то Ви 
ще багато напишите гарного, бо талант у Вас є, се безперечно». 

Загалом впадає в око також тонке педагогічне «дозування» критичних зауваг – 
з одного боку і нагадування про беззаперечний талант автора – з іншого, що зводиться 
в решті-решт до дипломатичного «... у Вас є талант, хоч сієї повісті і не можна друкувать».

Мине рік – і в листах Є. Чикаленка з’явиться новий відтінок у ставленні до мо-
лодого письменника:

«Вчора я прибув до Київа і прочитав Ваш лист до С., і в відповідь на його скажу 
ось що. Коли С. їхав до Вас, то я переказав Вам, що платитиму за Ваші праці не тіль-
ки у «Вістнику» і «К. Старині» (бо й в сьому журналі за всі твори українські, не тіль-
ки Ваші, плачу я, але се між нами), а й за праці, поміщені в инчих галицьких журналах. 
Звичайно, бажалося б, щоб Ви надрукувались у «Вістнику», бо сей журнал так-сяк до-
ходить в Росію; але в виборі журнала я Вас не думав стіснять і в оцінку твору не вхо-
жу, т. є. чи подобається, чи не подобається мені Ваша праця, я платити буду. І коли 
я критикую Ваш твір, то не яко «роботодавець», а як Ваш приятель, і Ви можете на 
сю критику завважати чи не завважати – се Ваше діло, ніякого примусу з мого боку 
Ви, ради Бога, не вбачайте».

Зважаючи на вразливо-імпульсивну натуру В. Винниченка, його гордість («Ви, 
звичайно, розумієте, що Вас я мало знаю, не настільки я з Вами близький, щоб я пома-
гав Вам, я дбаю тільки про літературу і знов кажу, плачу за белетристіку в «К. Ста-
рині», не тільки за Вашу, а всім»), Є. Чикаленко однак знову, вже вкотре висуває пе-
ред письменником головну вимогу: 

 «В інтересах нашої літератури – Ви повинні писати не хапаючись, а обробля-
ти, вигладжувати свої твори. От, через що, я платитиму Вам помісячно, а не «іздєль-
но». [...] Думку за «фельєтон» покиньте, не псуйте собі пера, намагайтесь виробити з 
себе солідного письменника, а не «борзописця»». 

А втім, тріумфальна хода Винниченка-письменника продовжувалась: опо-
відання, які друкувалися в «Киевской старине», «Новій громаді», «Літературно-

Джерелом фактичного матеріалу стала повість «Краса і сила», яка, за слова-
ми І. Дзеверіна, «була загалом вдалою спробою письменника відійти від застарі-
лих літературних стереотипів. Відійти навіть у стилістиці».

За значенням вставні слова й словосполучення, які використовуються в тво-
рі, можна поділити на такі групи (у граматиках виділяють від трьох до восьми 
груп, але єдиної класифікації не існує):

1. Слова та словосполучення, що виражають упевненість, невпевненість, сум-
нів, передбачення (звичайно, дійсно, правда, здається, видно, мабуть, може), напр.: 
легка смага на матових, наче мармурових щоках і великі, з довгими віями, темно-сірі 
очі, з яких, здавалось, дивлячись, наче лилося якесь тихе, м’яке, ласкаве світло, — то 
була й уся краса сієї дівчини; Правда, гидка я; Якби не я, то й убили б, мабуть.
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науковому віснику» (1902-1906), склали першу збірку «Краса і сила» (1906); до неї, 
крім «Сили і краси», увійшли прозові твори «Заручини», «Контрасти», «Антрепре-
ньор Гаркун-Задунайський», «Голота», «Біля машини», «Мнімий господін». Проте 
Винниченко був захоплений не лише літературною працею.

Як уже зазначалося, після «чергового» звільнення з Лук’янівки, В. Винничен-
ко у середині жовтня 1907р., перейшов Збруч, обравши тим самим на довгих сім ро-
ків (до 1914р.) долю вигнанця – політичного емігранта. «За Україною не сумуйте,
перетерпіть, дожидайтесь кращих часів, бо тепер таке настало, що за моєї пам’яті ще 
такого не бувало, – радив Є. Чикаленко 27 грудня 1907р. – Політика помсти і застра-
шування така, якої ще не бувало».

1. Яким було перше враження маститих літераторів від ранніх творів В. Винни-
ченка?

2. Чому Є. Чикаленка неодноразово дає настанови В. Винниченку щодо оволо-
діння літературною українською мовою?

3. Яким чином виявився критично-педагогічний такт Є. Чикаленка в процесі 
формування «бажаного письменника», а не «ремесника»?

4. Які практичні зауваги «хрещеного батька» для письменника-початківця ста-
ли найбільш цінними?

Обгрунтуйте відповіді прикладами

Наполегливий наставник і амбітний вихованець:
аспекти дискусій

Одним із пунктів тимчасового перебування В. Винниченка став острів Капрі, 
про що мова детальніше в наступних розділах. Але окремі колізії, які стосуються 
творчості Винниченка через ракурс сприйняття її Є. Чикаленком, варто розглянути 
в контексті аналізованого епістолярію.

Гострі філософські дискусії, які на той час йшли між Горьким, Луначарським, 
Богдановим, з одного боку і Леніним – з другого, озвалися й у Винниченкових тво-
рах і листуваннях.

Останній, судячи з усього, був непогано обізнаний із проблематикою запеклих 
суперечок на віллі «Сеттані». Цілком можливо, робить припущення В. Панченко, 
що у квітні 1908 року йому довелося слухати реферати О. Богданова про емпіріо-
монізм – теорію, за якою свідомість пристосувалася до буття. О. Богданов вважав
головним засобом будівництва соціалізмоутворення «суто пролетарської культури», 
в якій здійсниться підстановка колективного досвіду на місце індивідуального. Влас-
не Винниченко сам брав участь у тих дискусіях, обстоюючи синтез «Я» і «Ми».

На думку В. Панченка, «у монологах В. Стельмашенка з роману «По-свій» (а 
цього героя я б назвав alterago самого автора) часом вичунюють «богданівськи те-
ми», зокрема ті, які мали дотичність до «філософій колективізму», до проблеми «Я» 
і «Ми», яку В. Винниченко обдумував у контексті ширших питань, що стосувалися 
щастя, суспільної гармонії, нової моралі... А крім того, сама історія «без любовного» 
роману Вадима Стельмашенко з Наташею дивовижно нагадує ті колізії, які відбили-
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ся в листування Володимира Винниченка й Людмили Гольдмерштейн. Випадковіс-
тю це назвати важко».

Красномовним є і його лист до Є. Чикаленка від 15 квітня 1908 р., у якому явно 
резонує «богдановська» тема: «І в філософії, і в соціальних науках, і в природних дис-
циплінах починає запановувати принцип моністичності, синтезірованія розірваних 
сущностів» (лист В. Винниченка до Є. Чикаленка від 15 квітня 1908 року).

На одному з вечорів у Горького письменник прочитав нове оповідання «Те ж са-
ме», яке викликало неоднозначну реакцію.

«Було багато «звездной» публіки, – повідомляв Винниченко Чикаленкові у лис-
ті від 15 квітня 1908 року. – Всі знайшли оповідання «несомненно художественним» а 
мене «большим талантом». Але напрям оповідання їм не вподобвся: індивідуалістич-
ний. А треба Вам знати, що Горький тепер зробився таким правовірним есдеком, що 
аж сумно робиться. До фанатизму! З приводу цього оповідання на мене і доказува-
ли, що індивідуалізм – погана річ. Я цілком згоджувався з ними, але старався довести 
їм, що вбивання, приниження одиниці во ім’я колективності принижує саму колектив-
ність. Я старався довести їм, реальність не громадянство, не клас, а індивід, який аб-
страгує деякі явища і складає собі поняття громадянства. Певно, що ми ні до чого не 
добалакались. Я, розуміється, й не думав переконати таких людей, як Богданов, Лу-
начарський й інші».

Лінгвістичний аспект – 2

2. Слова та словосполучення, що дають оцінку фактів з погляду їхньої  зви-
чайності (як завжди, було, бувало, бува), напр.: Багачі, бач, як деруть, то хоч не 
б’ють; Навкруги, звичайно, коні, люди; всі товпляться, штовхаються, пролазять 
між кіньми, перегукуються, регочуть; Чорт його зна... думаю про се... і якось, знаєш, 
скучно...; Ти, бач, такий: як зо мною говориш, - ти мене слухаєш; з ким другим – то-
го слухаєш.

Дещо про сюжет оповідання «Те ж саме» та його героя можна дізнатися з відгу-
ку Є. Чикаленка в його листі до В. Винниченка: «Перша половина, поки ще не пере-
вели в камеру Петра, просто нудна... Друга половина... читається з інтересом,... але 
... жорстока вона, болюча і робить страшенно важке враження. Досадно за приро-
ду людську, бо герой оповідання нагадує його звіря, що зветься в зоології – «ведмідь-
пустельник», який раз у раз живе одиноко, ненавидить своїх собратів і буває в гурті 
тільки в періоди «спаріванія». Одна утіха, що сей герой, може, рознервувався в тюрь-
мі, що він хворий, що на волі, коли він здоровий, він зовсім інакший, що тоді він гуртова 
людина, а не медвідь-анахорет».

В. Винниченко бунтує проти тотальної апології колективності, захищає гармо-
нію індивідуального й колективного, «Я» і «Ми». Рік потому він напише Максиму 
Горькому: «Я хочу, щоб Я не забиралося Ми, щоб Ми складалося з великих оригі-
нальних Я, щоб був синтез Я і Ти, а не абстрактне безбарвне Ми».

У полемічному ж листі – відповіді Є. Чикаленку Винниченко обстоює власні
переконання, використовуючи для цього навіть розлогу метафору: «Так Вам навіть 
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скучно було читать «Те ж саме», Євгену Харлампійовичу? Жаль, – значить, погано на-
писано. Хоча, здається, Вам більш усього не подобаються великі літери в простих сло-
вах, Ви це звете «Андреєвщиною». Їй-Богу, мені стає вже смішно: спершу була в мене 
«горьковщина», потім «арцибашевщина», тепер «андреєвщина», а мого, значить, нічого. 
Неодмінно треба підвести під трафарет, дякуючи сходству тільки в якій-небудь дріб-
ниці форми. А суть, найголовніше не зрівнюється. В мене стільки ж було «горьковщини», 
як тепер «андреєвщини». Як тоді світогляд Горького круто розходився з моїм, так са-
мо це є тепер з Андреєвим. Про Арцибашева вже й казати нічого. Хочу тільки нагадати 
Вам вашу ж байку про чоловіка, якому радили, де поставити піч. Ви це радили, поки я не 
дуже розходився з Вами, а коли розійшовся, Ви забули власну пораду і неодмінно хочете, 
щоб я поставив піч у той куток, який Вам найбільше подобається. Признайтеся, Євгену 
Харлампійовичу, що Ви тут таки зійшли зі стежки консеквентності.

Потім у Вас через щось дуже розвився нахил поховати мене. Як не по Вашому по-
ставив піч, так, значить, і помер уже, треба вже ховати, можна навіть некролог пи-
сати, що й зробив Сергій. Я вже Вам колись: чи не зарано співати мені вічну пам’ять? 
Мені ж, Євгену Харлампійовичу, ще 28 тільки літ! Хай, по-Вашому, я не в той куток 
ставлю тепер піч, та невже ж у цьому видно смерть? Якби я не міг її ставить нікуди 
або по-мертвячому ставив, ну, тоді співать запокойні пісні можна. Але ж я все-таки 
вовтузюсь, ставляю, шукаю, мучусь, живу.

От скажу хоч би про «Те ж саме». Вам скучно було читать його, а жінка Горь-
кого сказала, що, видно, «большой талант» написав його. Горький назвав його «интел-
лигентским», а Єлпатьєвський мало не розцілував мене за його. Луначарський назвав 
«красивим, но индивидуалистическим», а Гусев-Оренбурзький вподобав. І коли всі ви-
словились, Єлпатьєвский засміявся і сказав мені так, як колись казали Ви: «Знаете 
что: не слушайте вы ни Горького, ни Елпатьевского, ни Луначарского, а пишите так, 
как говорит Вам Ваше сердце и разум, лишь бы хорошо написано было». – Так я й роби-
тиму, бо справді, почну слухать Горького, то буде незадоволений Луначарський, слуха-
тиму Луначарського, будете Ви незадоволені. Буду кидатись туди, куди вітер віяти-
ме. А я занадто для цього негнучкий по своїй натурі, можу зломитись». 

Є. Чикаленко швидко відреагував на лист Винниченка, поставивши у центрі 
своєї відповіді беззаперечний авторитет Горького: «Ви пишите, що Вам докоряли – 
то Горьковщиною, то Арцибашевщиною, то Андреєвщиною. Горьковщиною я Вас ніко-
ли не докоряв, бо вважаю, що як би Ви хоч і наслідували б Горькому, то се був би тіль-
ки плюс, а Арцибашевщина та Андреєвщина мінус. Така моя думка. Спосіб писання у 

Лінгвістичний аспект – 3

3. Слова та словосполучення, що вказують на зв’язок думок, послідовність 
викладу (нарешті, наприклад, значить, виходить), напр.: Мовчки, довго роздивляю-
чись, стоїть дівка біля хустки і, нарешті, розв’язує край своєї хусточки, виймає гро-
ші, довго лічить їх, оддає жидові, пильно-обережно склада хусточку і одходить ти-
хо, спокійно, задоволено; І набігає поліція, збігаються люди, піднімається галас, і, 
нарешті, троє або четверо дядьків попадають у холодну, тягнучи за собою цигана й 
жида; Той, значить, любить такоє, а іной уже сякоє...
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Горького Тургеневський, Толстовський, тільки зміст інший, і якби Ви держались того 
способу, то чого б і бажать. А вся біда в тім, що Ви, боячись «насильства», хапаєтесь 
за саму новішу, моднішу форму, яка ще не придбала сили, але Ви, модничаючи, не тво-
рите самі моди, а йдете за модою. От чого Вам справедливо докоряють в подражанії. 
В подражанії я не бачу гріха, аби – чомусь доброму, здоровому, довговічному (коли не 
вічному). А не хворому, хвилевому, золотушному, вирождающемуся, як се, може, мимо 
волі, робите Ви.

Перечислюючи в своєму листі речі, які подобались Горькому і Ко. Ви начислили: 
«Голота», «Голод» й інш. Т. є. речі здорові, дужі, які зробили Вам ім’я серед нашого гро-
мадянства, се речі, за які я Вас високо ціню як письменника. А Ви попробуйте дать йо-
му почитать: «Дим», «Рабині», «Щаблі» – що він Вам скаже!

«Те ж саме» Горький назвав тільки «інтелігентським» і, напевне, не прийме в 
«Знанія» хоч друга половина сього оповідання дуже цікава, але жорстока, як я Вам 
вже й казав.

Що ж до «Момента», то перечитайте мого листа, коли він у Вас єсть, в якому я 
Вам писав свою думку про сю річ. Я назвав його «чудовим», бо воно справді високохудо-
жественне, хоч багатьох пуристів шокірує тема і ідея твору, але всі кажуть, що на-
писаний він дуже талановито.

Ховать я Вас не збираюсь, а навпаки – писав Вам, що знайомство з Горьким і 
Ко повинно добре вплинуть на Вас, одживить Вас, т.є. повернуть на шлях – «Кра-
си і сили», Гаркуна, Голоти, Темної сили, Голоду і прочих здорових речей, а не кривлян-
ня останнього часу».

З відповіді Винниченка для нас найбільш вагомою є логіка викладу (чи захисту?) 
поглядів на мистецтво і одвічну тріаду «автор-твір-читач», а також стисла характерис-
тика Горьківської ідеології: «Бачите, Євгену Харлапмпійовичу, як Ви самі собі супере-
чите: «Момент» – «чудовий», а «Рабині» – «кривляння». Через що? Коли брати з боку 
форми, манери писання, то вони обоє написані «модно» і ні в якому разі не в стилі «Го-
лоти». Значить, річ не в формі, а в змісті. Зміст же самий здоровий: і ілюзія, і дійсність 
суть рабині єдиного справжнього – чуття. Нездорове те, що обстановка в першій сцені 
з проституткою? Але ж це смішно, як смішний протест Ваших читачів проти «чудово-
го» – «Момента». Здоровий чи не здоровий напрям не в формі, а в змісті. Ні в «Глумі», ні 
«Моменті», ні в «Рабинях», ні в «Те ж саме» я не можу признати нездорового. Коли дея-
ким читачам угодно за деревами не бачить лісу, коли вони з-за лицемірно-наївного пури-
танізму вишукують те, що їм подобається, то я в цьому не винен. В «Моменті», напри-

4. Слова та словосполучення, що вказують на джерело повідомлення (з по-
гляду, на думку, як кажуть, каже, мовляв, по-моєму) напр.: По-моєму, побачив, узяв 
– та й герехт!..; Ну да, під вербою, як той сказав, й їсться смачніше.

5. Слова та словосполучення, що вказують на способи оформлення думок, 
на експресивний характер висловлювання (словом, правду кажучи, ніде правди
діти), напр.: Якби Андрієві сі кучері, сі брови, очі, одно слово, якби він був твоєї кра-
си!; Я з ним наче помиривсь, випивав по-приятельськи, одним словом, ... ну помири-
лись, наче того й не було.
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клад, зовсім немає акту совокупленія. І не того що немає, а й не повинно, не може буть 
по ідеї оповідання. Звідки ж читачі видряпали це? І що такого нездорового в ідеї «Ра-
бинь»? Або в «Глумі»? Або в «Те ж саме». Де проводиться та думка, що застой це погане 
і страшне, а рух є радість і бажане? Ви пишите, що Горький, напевне, не надрукує «Те ж 
саме». Правда. Але ж не думаю, щоб Вам приємно було, коли б я почав писати речі в сти-
лі «Мать». Горький же тепер такий фанатичний есдек, що всяку річ, яка не є проклама-
ція, бракує. «Голоту» й «Голод» він найбільш хвалив за їх здатність до прокламацій. Ви 
радієте, що Горький мене відживить? Цього зовсім не потрібно робить, запевняю Вас»

Таким чином велика частина епістолярію веде нас у творчу лабораторію В. Вин-
ниченка. Дискусії двох неординарних особистостей «виглядають як розгалужений 
психологічний сюжет. Є розважливий, зорієнтований на реалістичну літературну 
традицію і на відповідну читацьку публіку, терплячий, проте й наполегливий порад-
ник – і є імпульсивний, затятий, амбітний молодий письменник, який опирається 
«вихованню», ретельно, навіть із викликом оберігаючи своє творче «Я». 

ІНТЕРМЕДІЯ ВІД ЛЕОНІДА КУЦЕНКА

Куценко Леонід Васильович – літературознавець.
Нар. 15. 02. 1953, с. Вільхове Ульяновського райо-

ну; пом. 22. 12. 2006 у Кіровограді. Закінчив Кіровоград-
ський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкі-
на (1978). Доктор філологічних наук, лауреат обласної
літературної премії імені Є. Маланюка (2002). Автор біль-
ше 20 книг, присвячених творчості Є. Маланюка, Ю. Да-
рагана та інших видатних уродженців Єлисаветградщини.
Упорядник «Літературного словника Кіровоградщи-
ни» (1995). Провідний дослідник творчості Є. Маланю-
ка: «Боян степової Еллади» (1993), «Dominus Маланюк: 
тло і постать», «Поезії з нотатників» (2003), «Князь Ду-
ху» (2003) та ін. Лауреат обласної краєзнавчої премії ім.
В. М. Ястребова. Його пам’яті присвячений відеофільм 

«Леонід Куценко. Ностальгія по-справжності» (автори В. М. Мощинський та
В. Є. Панченко), започатковані «Куценківські читання» в міському літературному 
музеї ім. І. Карпенка-Карого, встановлено меморіальну дошку на батьківщині. 

Він був господарем – творцем
(Євген Чикаленко у спогадах Євгена Маланюка)

Доля звела двох випускників Єлисаветградського реального училища на чужи-
ні, у містечку Подєбради, що за півсотні кілометрів від Праги. У тому місті з доброї 
волі президента тодішньої Чехо-Словацької республіки професора філософії Тома-
ша Масарика було відкрито Українську господарську академію. Та висока технічна 
школа стала на півтора десятиліття потужним центром українського життя Чехії. Єв-
ген Маланюк у ній був уже студентом другого курсу, коли 1925 року до Подєбрадів 
приїхав з Австрії Євген Чикаленко.
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Євген Харлампійович з 1920 року прожив у австрійському містечку Рабенштайні, 
фізичною працею заробляючи на прожиття своєї родини. Українська громада Чехії дізна-
лася про бідування й поневіряння Чикаленка в Австрії та, зважаючи на його видатні заслу-
ги перед Вітчизною, запросила його до себе. Для цього сенат господарської академії утво-
рив спеціальну «Термінологічну Комісію», головою якої і був призначений Євген Чика-
ленко з відповідним утриманням. Асистент академії та секретар комісії М. Єреміїв згаду-
вав: «Ця посада дуже подобалася Є. X. І дійсно, краще не можна було придумати, бо, з од-
ного боку, вона не накладала на нього жодних офіційних титулів, яких він завжди старан-
но уникав, а з другого, вона давала йому можливість застосовувати на практиці своє широ-
ке знання української мови як літературної, так і народної і дбати про її охорону від зама-
хів, які в той час сипалися на неї зо всіх боків. До того ж він мав ще ту приємність, що Ко-
місія складалася з самих справжніх знавців української мови (В. О. Конор-Вілінська, В. 
Королів-Старий, Модест Левицький та інш.), людей культурних та відданих справі... При 
зустрічі говорив мало і завжди до діла, але під цією зовнішньою флегмою, яку залюбки афі-
шують полтавські козаки та дядьки цілої України, крився простий незломний характер, 
буйний темперамент та глибока відданість всьому українському, що виявлялося рідко, але 
яскраво і тоді набирало форм справжньої релігії. При зустрічах з «молодими талантами» 
він часто вибухав правдивим гнівом за їх бездіяльність, а близьким знайомим він гостро 
нарікав на псуття української мови та старовинних народніх звичаїв, які він знав, як ніхто».

Вочевидь, той праведний гнів не стосувався молодого поета Євгена Маланю-
ка, бо дуже швидко між визначним громадським діячем і патріархом української
громади та студентом-гідротехніком налагодилися дружні стосунки. «Завжди вида-
ється, що вистачить опинитись на тій тихій подєбрадській вуличці, дійти до гарнень-
кої вілли, пройти праворуч через фіртку, вийти на поверх, постукати і двері відчинить 
усміхнено-погідний, сократично-мудрий, милий і водночас поважний Євген Харлам-
пович, – це вже спогади Євгена Маланюка про свої зустрічі з Чикаленком, друко-
вані наприкінці п’ятдесятих років у нью-йоркському журналі «Вісник» у 1959 році. 
– Запросить до столу звичайного «студентського» однокімнатного помешкання. А за
столом вже сидітиме Микола Карпович Садовський. А на столі буде оселедець, кар-
топля в мундирах і – навіть – трохи горілки власного виробу. Євген Харлампович 
лукаво гляне своїми херсонськими очима й, оббираючи картоплину, скаже: «Жив-
здоров, в Подєбрадах рай знайшов». Як бачимо, єлисаветградського полку прибави-
лося, бо ж Микола Садовський теж вихованець згадуваної вже реальної школи і Чи-
каленків приятель ще з часів учнівства. Певно, що саме отой земляцький чинник і 
став основою для знайомства Є. Маланюка зі своїми старшими краянами, а що те

Лінгвістичний аспект – 4

Слова та словосполучення, які вживаються для того, щоб активізувати ува-
гу слухача або читача, викликати бажане реагування на повідомлюване (знаєте, ві-
рите, уявіть собі, зрозумійте), напр.: Слухай, – підвівшись, поважно промовив Іль-
ко, – ти, їй-богу, здуріла; Слухай, ти заховай мене, їй-богу, він уб’є мене; Диви, о ...си-
няк вже набіг..; А справді, слухай, одружився б ти зо мною; А як зі школи а тобою ті-
кали, пам’ятаєш?; А знаєш, тоді якось веселіше було! – оживився Ілько. – Бувало, 
пам’ятаєш, цілий день на річці... товариші…
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знайомство згодом переросло у теплу приязнь, то вже свідчення, що зустрілися спо-
ріднені душі.

Скажу навіть більше. Зберігся лист Євгена Маланюка до Євгена Чикаленка з 
Варшави, куди поет виїхав 1928 року після закінчення Подєбрадської академії для
пошуків роботи, у якому поет нарече Чикаленка своїм названим батьком. 
Лист надиктований сімейною драмою поета – його дружина Зоя Равич іні-
ціювала розлучення. Вихований на принципах християнської моралі (пра-
вославний християнин не має права на розлучення – пише митець), Мала-
нюк просить Євгена Харлампійовича посприяти, аби зберегти сім’ю. Зрозумі-
ло, що та довіра до старшого приятеля виплекалася роками їхнього спілкуван-
ня. Зрештою, маємо й приклади справді батьківського піклування Є. Чикален-
ка про поета. У квітні того ж 1928 року Є. Маланюк завершував свої академіч-
ні студії і мав чимало клопотів з перспективами на майбутнє, адже вимушене
інженерство його не захоплювало. Ось тоді й намагався Є. Чикаленко допомогти 
талановитому краянину, про що свідчить його лист до В’ячеслава Липинського від 
13. 04. 1928 року: «Маю до вас таке прохання: цього літа кінчає Академію по гід-
ротехнічному відділу мій земляк-херсонець Маланюк, дуже здібна й інтелігентна 
людина з невеличким поетичним талантом. Він рветься студіювати історію та фі-
лософію, бо інженерство йому не до душі. Я гадаю, що дуже було б корисно дати 
змогу цій людині культивуватись під впливом Берлінського інституту і виробити 
з нього цінну силу. Може, ви змогли б вплинути, щоб йому дано студентську сти-
пендію в Берліні».

«Бувало, десь над вечір, літнього часу, – читаємо у цитованих вже спогадах по-
ета «Евген Чикаленко», – проходимо з Евгеном Харламповичем за містом, полевою 
доріжкою – він любив ходити. А побачивши, як селяни працюють в полі, він завжди 
здалека скидав капелюха і голосно гукав «роmahaj Panbuh!». Це було перше чеське 
речення, яке він вивчив одразу. А потім, бувало, обернеться до мене й скаже:

– Ви не маєте поняття, яка є важка праця на полі. А, коли ще її любиш, то зо-
всім каторга. Господи, який я щасливий, що вже не маю тих «маєтків»! Аж шкіра 
терпне під сорочкою, як згадаю: то спізнився з оранкою, то проґавив сівбу, то по-
спішив з жнивами, то бракує мажар на возовицю. А небо – то так астроном не ди-

Лінгвістичний аспект – 5

Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що вставними найчастіше бувають 
слова їй-богу, їй же-богу, рідше слава Богу. Вони належать до особливого класу 
лексичних одиниць, вигуків, які виражають певні емоції (радість, станів, захоплен-
ня тощо). Їх функціональна специфіка виявляється в тому, що, з одного боку, ви-
гуки є соціально усвідомленими і загальновизнаними в мові українського народу 
знаками цих емоцій, почуттів та волевиявлень, а з іншого – реалізація їхнього се-
мантичного потенціалу залежить від мовленнєвого контексту й ситуації спілку-
вання. Використання таких одиниць дійовими особами доповнює їх образи, вио-
кремлює з-поміж інших постаті, які є оригінальними та національно-самобутніми 
(наприклад, в оповіданні «Малорос-європеєць» ми не натрапимо на ці мовні оди-
ниці, хоча й не маємо підстав говорити, що автор уникав їх свідомо). Зауважимо, 
що слова їй-богу, їй же богу вживають майже всі персонажі повісті.
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виться, як наш селянин: або градова хмара, або суховій, або посуха, аж жито по-
чорніє...». 

Доповнює цитовані спогади вельми цікавою історією стаття Є. Маланюка «До 
життєпису Франка», написана до п’ятдесятиліття смерті письменника, рукопис якої 
зберігається в архіві поета в УВАН у США. Згадуючи свої спілкування з Є. Чикален-
ком, митець наголошує, що він «був людиною діяння й немалого в тім практичного 
досвіду», а ось «теоретичних розмов» вони майже не провадили. Винятком з прави-
ла стала популярна в еміграційних колах 1925-1928 років тема місця й ролі в україн-
ському питанні Михайла Драгоманова. Маланюк наголошує, що його покоління бу-
ло в пошуках відповідей на причини поразки українських визвольних змагань і гро-
мадська думка час від часу зверталася до постаті Драгоманова. Оскільки Є. Чикален-
ко був його сучасником, то поет умисне кілька разів повертався до розмови про осо-
бистість цього політичного діяча. «Для Е. X., – пише Є. Маланюк, – був Драгоманів, 
передовсім, професором, діячем і близьким знайомим «Михайлом Петровичем», па-
тріотом, людиною «важко-розумною» (як сказав би П. Куліш) і, перш за все, люди-
ною діла, що усе своє життя справді не покладала рук.

Коли я колись спробував натякнути Е. Х-чу, що цей видатний політичний публі-
цист і політичний діяч, маючи величезний авторитет і майже необмежений вплив на
покоління перелому століть і початку ХХ-го ст., виходив з майже догматичного по-
стуляту «вічності і неподільності» Росії і ту догму був так міцно вкоренив, що її на-
віть 1917 рік не міг в тім поколінні зліквідувати, – то Е.Х. дуже схвильовано і обуре-
но реплікував:

– Ет, що ви, жовтороти, знаєте? То була така людина, що її присутності не ви-
тримував жаден шахрай, або той, хто тільки мав нечисте сумління: просто натягав 
шапку і втікав! Не витримував його всевидющих очей. От що!» 

Як бачимо, Євген Харлампійович не дуже переймався аргументацією своєї по-
зиції, оскільки був, як твердить Є. Маланюк, «ортодоксійним драгоманівцем». Поза 
тим, Чикаленко, сам не бажаючи того, дав поетові блискучий приклад «драгоманів-
ського полону» нашої духової еліти порубіжжя ХІХ-ХХ століть.

Пам’ятною для поета стала розмова з весни 1926 року: «Е. X. Чикаленко, згаду-
ючи, оповів мені епізод, який зробив на мене величезне враження, кинувши несподі-

Функції вставних слів їй-богу, їй же богу, на перший погляд, зрозумілі й досить 
прості, однак віднести їх до якоїсь однієї групи вставних слів  іноді важко, адже во-
ни можуть виражати як упевненість, передбачення, та і емоційність  висловлювання, 
хоча Словник української мови фіксує таке значення слова їй-богу: «їй-богу, їй-бо 
– виг., уживається для потвердження чого-небудь, для запевнення в чомусь», напр.: 
Скажена баба, їй-богу! — ніяково всміхаючись, промовив Ілько, сідаючи на призьбу; Ні, 
їй-богу. Андрію, я не можу ...; їй-богу, правда; Та його, Андрій Панасович, не буде, їй-
богу, не буде, – заглядаючи в очі, вимовив нарешті, він.; їй-богу, бачу; Комедія, їй-богу!; 
Ні, слава богу, стоїть...; їй-богу, не можна, чоловіче добрий; Не дорого, земляк, їй же бо-
гу, не дорого!; От, скажем приміром, за мене. Люблю волики, їй-богу, люблю!; І от же, 
преобразіть сибі, не дорого, їй-богу, не дорого…
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ваний жмут світла і на Франка, і на проблему його недуги, про яку із багатьох при-
чин говориться мало і про яку я тоді анічогісінько незнав: «Одного дня хтось подзво-
нив до моєї київської хати. Зніяковіла служниця прибігла до мене. Я вийшов і поба-
чив... Франка. Змарнілого, зігнутого і якби незнайомого. Виявляється, що він, не по-
відомивши нікого, раптом приїхав до Києва. Сам. Тяжко хворий. З напівпаралізова-
ними руками.

Я під руку провів його до їдальні. Подали чай, але ми мусіли йому тримати 
склянку і давати пити з ложечки.

Франко, вказуючи мені очима на свої скоцюрблені руки із покрученими паль-
цями, раптом цілком поважно сказав: «Ось бачте. Це все він робить. Це він щодня 
приходить до мене і скручує мені пальці дротом – щоб я не писав. Це все він! Але я 
знаю, що робити: я завтра їду до Одеси і там мачатиму руки в Чорне море. Це – єди-
ний лік. Так мені сказали духи».

Почувши таке, я спочатку остовпів, а потім серце защеміло від страшного здо-
гаду: Франко, великий Франко – психічно хворий. Великий розум – ось згас. Але я 
мало не стратив притомності, коли на моє запитання: «Хто ж це він?» – Франко так 
само поважно і просто відповів: «Як? Ви не знаєте? Та ж, ясна річ, – Драгоманов!».

Маланюк згадує, що те оповідання Чикаленка зробило на нього враження 
«справді несамовите». Щоправда, він не тільки побачив трагедію людини, але й 
простежив її причини, що корінилися в розчаруванні Франка у своїх світогляд-
них позиціях. Через рік у доповіді Є. Маланюка «В пазурах раціоналізму (до 
трагедії Франка)», читаній на академії у Подєбрадах у травні 1927 року і того 
ж року опублікованій на сторінках празького «Студентського вісника», причи-
ну Франкового «запізненого бунту проти Драгоманова» (С. Єфремов) беззапере-
чно пов’яже із звільненням «його покаліченого раціоналізмом духу». Протибор-
ство Франка – національного провідника й пророка Франка – струєного ідеями 
соціалізму й раціоналізму не тільки стало приводом його хвороби і життєвої дра-
ми, але й дало Є. Маланюкові відповідь на питання «духових причин поразки» 
національно-визвольних змагань 1917-1920-х років: «... Так ось хто нам згасив в 
зародку не лише наш національний динамізм, наш культ Державності, наш націо-
нальний патос, але й знищив нам творчість Франка-поета, убив у нім нашого на-
ціонального Гете...».

До речі, підказана спогадами Є. Чикаленка тема «чуда прозріння ба й пророче-
ства» І. Франка, яке, щоправда, стало й причиною хвороби митця і його фактичного
сходження з арени активної літературної діяльності в останні роки життя письмен-
ника, неодноразово ставала предметом наукових студій Є. Маланюка. Їх підсумком 
варто вважати статтю «Франко як явище інтелекту» (1956). Не уникну спокуси 
процитувати слідом за Є. Маланюком фрагмент із праці Франка «Що таке поступ», 
тим більше, що вітчизняний читач ще донедавна не мав змоги з нею ознайомитися, а 
цитата увиразнить тезу Франкового прозріння й трагедії. Отже, у 1903 році Франко 
писав: «... Всеможна сила держави (марксистської) налягла б страшенним тягарем 
на життя кожної поодинокої людини. Власна воля і власна думка... мусіли б щез-
нути... Виховання... зробилося б мертвою духовною муштрою. Люди виростали б і
жили у такій залежності, під таким доглядом держави, при якій тепер у найабсо-
лютніших поліційних державах немає й мови. Така держава сталася б величезною 
тюрмою.
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А хто держав би в руках кермо тієї ж держави? Цього соціал-демократи не гово-
рять виразно, та у всякому разі ці люди мали б у своїх руках таку величезну владу над 
життям і долею мільйонів, якої ніколи не мали найбільші деспоти».

У п’ятдесятих роках Євген Маланюк певним чином ревізує свої міжвоєнні по-
гляди на долю української особистості. Якщо у статтях тридцятих років він говорив 
про катастрофічний брак української людини, про проблему національної еліти, на-
голошував, що, «властиво повних людей за останні століття тілько двоє – Богдан і 
Тарас», то у другому вигнанні значно розширив коло «несмертельних», що прислу-
жилися Вітчизні. Більше того, з-під його пера з’являється кілька портретних статей 
його сучасників, які життям своїм ствердили Горацієву формулу, – non omnis morian 
– не все умре. Тоді ж на сторінках «Вісника» з’явиться вже згадувана нами стаття
Є. Маланюка «Евген Чикаленко», у якій, окрім спогадів про видатного земляка і 
співвітчизника, поет намагається визначити його місце і роль у долі України.

Утім, почати хотілося б із рукопису виступу письменника на вечорі пам’яті Єв-
гена Чикаленка, що зберігся в архіві поета, який акцентований саме на історичному 
місці особистості Чикаленка в історії України: «Евген Чикаленко, – нотував для се-
бе Є. Маланюк, – не був полководцем чи провідником. Не був навіть політиком, хоч 
яким елястичним не є цей термін в нашім щоденнім ужитку. Не був він і письменни-
ком з професії, чи в тім своєріднім значенні, яке ми прикладаємо до людей нашої лі-
тератури (а література – у нас – теж відігравала й відіграє в історії ролю, неспівмірну 
з літературами інших народів).

Він був, кажучи точно, господарем-землевласником, першорядним знавцем хлі-
боробства та – і тут найголовніше – він був культурним національним меценатом.

Цей сухий перелік майже паспортних даних вимагає одначе немалих доповнень 
і коментарів, що склали б окрему монографію.

Хай вільно буде не фахівцеві від історії ствердити, одначе, цього вечора, що Ев-
ген Чикаленко це – таки історія, це таки герой нашої історії, не менший від політиків, 
суспільних діячів чи навіть ПОЛКОВОДЦІВ».

Емоція усного виступу поступилася місцем аналітичного погляду на постать гро-
мадського діяча у статті «Евген Чикаленко», проте тези виступу лягли в основу статті.

Отже, він не був політиком, говорить Є. Маланюк, хоч 1922 року надрукував на 
сторінках віденської «Волі» політичну статтю, «і тій статейці В’ячеслав Липинський 
мусів присвятити аж цілий розділ в своїх «Листах» (йдеться про працю Липинсько-
го «Листи до братів-хліборобів». – Л. К.). Він не був «літерат», але його «Щоденник» 
і його «Спогади» залишаться зразками мемуаристики, отже будуть найліпшою лек-
турою для людей з найвибагливішими літературними смаками, а з другого боку –

Лінгвістичний аспект – 6

Таким чином, у структурі речень повісті «Краса і сила» наявні такі елементи, 
які не пов’язані з ним граматично, але надають йому певних смислових та експре-
сивних відтінків. Використання певних слів у художньому стилі, поряд з іншими 
мовними чиниками, допомагає відтворити ці відтінки. Окрім основної своєї функ-
ції, вираження ставлення автора до висловленої ним думки, вони передбачають 
специфіку розмовного мовлення тієї доби. !
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найціннішими матеріялами для майбутніх істориків і соціологів України. Він не був 
«видавець» чи «редактор», але, якщо за царських часів в столиці України виходила 
щоденна газета «неіснуючою мовою», – то такий історичний факт без Е. Чикаленка 
попросту «не мав би місця», не існував би. Не проминає поет нагадати читачеві про 
його стипендії для українських письменників, про його меценатство, включно з. йо-
го коштами на «Раду», Стару Громаду, Наукове Товариство Шевченка, Академічний 
дім у Львові тощо. Про сутність відомої сентенції Є. Чикаленка про глибину любо-
ві до України – «мало любити Україну до глибини душі, а треба любити її й до гли-
бини кишені».

Євген Маланюк говорить про здоровий «по-селянському мудрий скепти-
цизм» Чикаленка, але скептицизм «творчий, динамічний, пробуджуючий, а не 
пригашаючий...» Це був той скептицизм майстра, який не сподівається, що ось з 
цього дерева сам собою зробиться стіл, тільки того стола з цього дерева треба зро-
бити».

Нарешті, поет пише, що Євген Чикаленко «був справжнім господарем, хазяї-
ном в тім сенсі, як це слово споконвіку уживали наші селяни – з признанням, поша-
ною, подивом, часом, може, й не без заздрости, але, в ґрунті речі, заздрості благород-
ної і пробуджуючої... Був господар-творець, саме в стилі того господаря, про якого 
оповідає Євангельська притча. І у інших народів про таких Національних Господарів
писали б монографії й романи. А у нас... Справді, цей мудрий знавець національної 
психіки свого народу мав причини бути скептиком».

На жаль, ми й досі не спромоглися ні на монографії, ні на романи, хоч певні зру-
шення у поверненні творчої спадщини та наближенні до особистості Євгена Чика-
ленка вже зроблено.

1. На які діаметрально протилежні табори в оцінці творчості В. Винниченка 
розділилися читачі і літератори? Проілюструйте на прикладі оповідання «Те 
ж саме».

2. На чому базувалось неприйняття Винниченком горьківської ідеології в мис-
тецтві, політиці, суспільному житті?

3. Прокоментуйте поняття «форми» й «суті» художнього твору за В. Винничен-
ком на основі епістолярної дискусії  Є. Чикаленком.
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In fine

В. Винниченко – Є. Чикаленко:
у старій та новій іпостасях

Листи, які писав В. Винниченко Є. Чикаленкові в 1919 – 1929 рр., сповна
відбивають драматизм тієї пори, коли тільки почало укладатися еміграційне життя 
учорашніх чільних діячів УНР. Один із наскрізних мотивів епістолярію – спогади 
(«Відродження нації» В. Винниченка та «Спогади» Є. Чикаленка): кожен намагав-
ся залишити історії свої свідчення про ті події й тих людей, які, власне, цю історію 
творили. Читаючи листи, мовби торкаєшся розпеченого металу: рани ще зовсім сві-
жі, політичні пристрасті розпалені, тому не дивно, що «хрещеник» не раз полемізує 
зі своїм «хрещеним» – переконаний соціаліст, один із лідерів УНР, намагається до-
вести свою правоту прихильникові гетьманату, «монархістові» Є. Чикаленку, який, 
зі свого боку, оповився до політичної поведінки В. Винниченка 1917 – 1919 рр. вель-
ми осудливо.

Винниченків епістолярій містить цінний біографічний матеріал. Той, хто ві-
зьметься за життєпис цього політика й літератора, матиме можливість суттєво зба-
гатити свої уявлення про життєві маршрути В. Винниченка 1919-го й наступних ро-
ків. Австрія, наміри оселитися у Празі, далі життя в селі під Берліном, Париж; робота 
над тритомними спогадами «Відродження нації», романом «Сонячна машина»; оцін-
ки дій української політичної еміграції; контакти з однодумцями й опонентами, – ось 
неповний перелік тих сюжетів, які – повніше чи скупіше – проглядають у Винничен-
кових посланнях до Чикаленка. Зрештою, й обставини, в яких опинилася Чикален-
кова родина, ці листи прояснюють також.

Листи В. Винниченка друкуються за оригіналами, що зберігаються в його імен-
ному фонді у Колумбійському університеті (США) і подаються з максимальним
дотриманням авторського правопису – нехай епістолярій донесе до нас як мовний 
колорит початку XX століття, так і індивідуальні особливості письма В. Винниченка.

Лист№1
13 лютого 1919 року
Моя адреса: Wien, XII (Lainz) Jagdsthlass gasse, мені

Дорогий Євгенію Харлампійовичу!
Користуюся можливістю написати Вам безцензурно кільки слів. Недавно були в 

мене Вікторія Євг. і Скоропис1. Оповідали про Ваше життя і дуже мене втішили тим, 
що Ви почуваєте себе більш-меньш добре, як вони казали. Та вже те, що Ви мешкаєте 
в дівочому пансіоні, є добра ознака, – там Ви повинні почувати себе, як... на «Чайці»2.

1 Вікторія Євг. і Скоропис... – Вікторія Євгенія Чикаленко (1883-1950), донька Є. X. Чикаленка, 
Олександр Скоропис Йолтухівський (1880-1950), чоловік В. Є. Чикаленко, прихильник гетьмана 
П. Скоропадського, в 1918р. – губернський комісар-староста Української держави, згодом УНР 
на Холмщині, Підляшші й Західній Волині. З 1920 р. – в еміграції (Німеччина)

2 ...на «Чайці». – Так називалася яхта Є. Х. Чикаленка, в якій його родина відпочивала на Дніпрі. 
В. Винниченко згадує про своє перебування на «Чайці» в липні 1918 р., коли він тимчасово посе-
лився на Княжій горі, на дачі М. Біляшівського, ховаючись від гетьманців.
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Листування В. Винниченка

Центральними тематичними ком-
понентами листування  В. Винниченка 
можемо назвати по-перше, концепцію 
української новітньої літератури, її роз-
виток у тісному взаємозв’язку з кращи-
ми надбаннями реалістичної прози та 
драматургії і модерністськими пошука-
ми; по-друге, творчі плани на майбутнє і 
обстоювання, відповідно до них, власних 
ідейно-художніх та естетичних прин-
ципів; по-третє, висвітлення цілої низ-
ки проблем, пов’язаних зі складністю ін-
тимних взаємин протилежних статей 
у психологічному плані, відповідно до 
певних домінуючих соціальних умов; по-
четверте, виховання нової української 
людини, якою її бачив В. Винниченко, а 
звідси – загальна концепція української 
історії та української нації в контексті 
європейського історичного розвитку.

А лаєте Ви мене дуже часто? Коли лаєте, то 
помиляєтесь: не ми, так руські большевики зроби-
ли б те саме3. А тоді вже й цієї, хоч і паскудної, ота-
манської, але все ж таки української державности 
ці 11–12 місяців не було би.

Та, на мою думку, справа з відродженням на-
шої нації не стоїть так погано, як здається. Так чи 
инакше процес відродження іде і йтиме далі безу-
пинно. І в тій чи инчій державній формі цей про-
цес зафіксується таки колись. Ми робили багато 
помилок, але життя їх само виправляє. Найшвид-
ше й найлегче може істнувати така наша держав-
ність, яка відповідає основі нашої нації – селян-
ству й робітництву – себто селянсько-робітнича 
державність, инчими словами – большевицька, 
совітська. Трудніше й майже неможливо утворити 
тепер буржуазну укр. державу, бо не маємо влас-
них буржуазних кляс.

Ну, та буде з політикою. Коли не дуже сер-
диті на мене, то напишіть про себе, як живете, як 
здоров’я, що поробляєте. Я через своїх бувших 
тов. по партії (я вже не є членом с.-д.) у Льво-
ві розшукував Вас, думав, що Вас тримають у 
в’язниці й робив заходи, щоб Вас чи викупити, чи 
якось инакше увільнити. Але тепер, дізнавшись, 
що це така в’язниця, з якої, мабуть, нелегко Вас 
визволити, заспокоївся щодо цього.

Між инчим, я хочу Вам вернути свою ко-
лишню позику. На рахунок її я посилаю Вам через 
ту особу, що дасть Вам цього листа, 5000 корон.

Будь ласка, передайте через неї посвідчення, що Вам ці гроші передано.
Між инчим, коли б Ви хотіли зробити мені приємність, то дозволили б мені по-

збавити Вас всяких грошевих затруднень на весь час у Вашому невільному вигнан-
ню. Я маю з свого видавництва4 добрий гонорар за видані книжки мої й з радостю по-
ділюся ним з своїм хрещеним літературним батьком, який так дійсно по-батьківськи 
підтримував мене в колишніх моїх матеріальних скрутах. Я зараз прислав би Вам 
більше, коли б був певен, що Ви не розсердитесь.

3 ...большевики зробили б те саме. – Йдеться про повстання проти гетьмана П. Скоропадського 
восени 1918 р., в організації якого В. Винниченко відігравав першорядну роль.

4 ... свого видавництва... – «Дзвін», видавнича спілка В. Винниченка, Ю. Тищенка і Л. Юркевича,
заснована 1907 р. в Києві. Видавала збірник, а в 1913-1914 рр. журнал «Дзвін». У 1919-1921 рр. 
Діяльність «Дзвону» було відновлено у Відні, де вийшло зібрання творів В. Винниченка, його спо-
гади «Відродження нації», твори Ю. Тищенка-Сірого, С. Черкасенка та ін. Директором видавни-
цтва був Ю. Тищенко.
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Коли я кудись виїду або якось розгубимось, я прошу Вас звертатись як до 
своєї контори в контору вид. «Дзвін» (Відень, Тищенко-Сірий, Юр. Пилип.5 
Porzellangasse, 19, 11, Wien, IX). Я дам розпорядження, щоб з мого гонорару по 
першій Вашій вимозі було висилано стільки, скільки Ви кожного разу казатиме-
те. Для мене це, повторюю, буде радостю помогти тому, хто помагав мені й ставив-
ся до мене як до сина.

Обнімаю Вас од всього серця. Ваш В. Винниченко. Роз. Як.6 вітає Вас дуже-дуже.
Недавно Петрушка7 прислав листа з Букарешту. Він поїхав до Кам’янця. Де по-

тім дівся, не знаю. Кажуть, купив возика та коня та й поїхав кудись до Київа. Левко8 
жив і здоров.

Чув я, що Ви цікавитесь книгою, яку пишу тепер. Називатиметься вона «Відро-
дження нації». Це є історія цих трьох літ. Але вона – большевицька, і Ви знов буде-
те лаяти мене. Як вийде, пришлю все ж таки. Вже аркушів 50 написав. Кінчу скоро.

Лист №2
3-I-20.

Дорогий Євгенію Харламповичу, я Вашого листа, переданого мені через 
«Впер.»9, одержав. До цього я послав Вам (помилково) листа, адресованого до
В. Левинського10. Лист же до Вас лежить у мене й тепер. Коли буде змога, я все ж 
таки, не зважаючи на Вашого листа, пошлю його Вам. В ньому я, між инчим, писав 
Вам, що посилаю Вам свій борг в розмірі 10 000 корон. Ці гроші Ви повинні були 
одержати від п-і К11. Я гадаю, що після Вашого листа я тим паче повинен поспіши-
ти з поверненням свого довгу перед Вами. 

Що ж до Вашого листа, то коротко тут одповім Вам так: коли б не ми зробили, 
то все одно зробили б другі12, ті, що ждали відповідної хвилини. А хвилина набли-
жалась і ми тільки встигли випередить инчих, що, з мого погляду, є наша заслуга, 
яка все ж таки зробила ідею відродження ширшою й світовою. В своїй праці13 – (я 

5 Тищенко-Сірий, Юр. Пилип. – Юрій Пилипович Тищенко (1880-1953), партійний однодумець і 
близький приятель В. Винниченка. Видавець «Дзвону» та інших соціал-демократичних видань. 
Автор спогадів про В. Винниченка.

6 Роз. Як. – Розалія Яківна Ліфшиць (188 –1959), дружина В. Винниченка. 
7 ..Петрушка... – Напевно, Петро Чикаленко, син Євгена Харлампійовича. У 1917-1918 рр. началь-

ник канцелярії Генерального Секретаріату, від січня 1919 р. перший секретар посольства УНР в 
Туреччині. У другій пол. 1919 р. жив у Австрії. Згодом повернувся до Києва, працював у Держав-
ному видавництві України. Наприкінці 1920 х був заарештований, помер у сталінській тюрмі. 

8 Левко – Левко Євгенович Чикаленка (1888 -1965), син Є. Х. Чикаленка, активний діяч доби УНР. 
Учений-археолог. Помер у Нью-Йорку.

9 ...переданого мені через «Впер.»... – «Вперед», щоденна газета УСДП, виходила у Львові 
(1918–1924). 

10 ...В. Левинського. – Володимир Левинський (1880–1953), учений-економіст, однопартієць 
В. Винниченка, один із засновників УСДРП. У 1913-1914 рр. – фактичний редактор журналу 
«Дзвін»; у 1919-1920 рр. – активний діяч Української комуністичної партії у Відні. 

11 ...п-і К. – Можливо, йдеться про Катерину Голщинську (1881- ?). Активна діячка РУП УСДРП, 
на початку 1900-х рр. – близька подруга В. Винниченка.

12 ...все одно зробили б другі... – Мова знову йде про антигетьманське повстання. 
13 В своїй праці... – «Відродження нації», спогади В. Винниченка про українську революцію.
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вислав Вам і частину, їх має бути три таких) – я про це пишу докладніше. Так само 
Ваші закиди, щодо половини портфелів не відповідають дійсности: ще до виступу 
всі українці виступили з кабінету з огляду на твердо принятий певний курс. В. В. 
Прошу сповістити мене про одержання грошей.

Лист №3
19-Х-20.

Дорогий Євгене Харламповичу, дуже мені прикро й боляче, що вийшло таке не-
порозуміння. Особливо мені прикро те, що воно, як казав Гасенко14, одбилося на Ва-
шому здоровлю. Єдино винним у цьому інциденті я вважаю себе. Коли б я розсудли-
віще й уважніше до других вислухав усе, що мені говорилось, коли б спокійніще ре-
агував на те, то все зараз же вияснилось би й не дало би стільки неприємного і Вам, і 
мені, і другим.

Ви маєте рацію, коли запитуєте: як я міг так легко повірити тому, що говорилося 
про Вас. Дійсно, і тут я винен. Але сам собі пояснюю це так. Приїхав я в Карлсбад зму-
чений п’ятимісячними митарствами, з болючою раною і за революцію, і за Україну, з 
чеканням глуму й насмішок над собою від політичних ворогів і противників, глуму за 
те, що хотів оддати себе за дорогу мені справу, приїхав я от-такий і зразу, справді, на ме-
не посипали, як з мішка, всіма гидотами, що за ці п’ять місяців моїх митарств мої полі-
тичні противники тут обкидали і мене, і мою родину, і моїх друзів, і мою честь.

Ви зустріли мене, правда, тепло, не як політичний противник, а як колишній 
Євген Харлампович, мій літературний хрещений батько, до якого я раз у раз, не зва-
жаючи на всякі політичні чи які будь ріжниці в світогляді, почував чуття як до рідно-
го. І я так само відповів Вам на Вашу теплу зустріч. Але... не дивлячись на це, усе ж 
таки повірив тому, що говорилося про Вас. Повірив через те, що ми – політичні про-
тивники. А ради того, щоб діскредітувати політичного противника, хіба навіть най-
ближчі особисті приятелі не вживають всяких засобів? Пригадаї я собі, з якою во-
рожостю Ви ставились до мене перед повстанням проти гетьмана, пригадав, як Ви
виступили з листом і статтьою проти мене*, хоч я проти Вас не виступав, і з сумом та 
болем повірив, що Ви не вважали потрібним обстоювати репутацію Вашого політич-
ного противника, коли її при Вас запідозрювали. Так само повірив я, що з політич-
них сімпатій Ви могли писати «сукиному синові»** листи й вихваляти його політич-
ні писання. Через це саме, я гадав, Ви могли іронично поставитись до мого найщирі-
шого бажання помогти Вам, назвавши це «гарним жестом»***.

Повторяю, політиці я надаю такої ж сили, як коханню, в якому як Ви й самі ко-
лись казали, ні дружба, ні рідність не визнаються.

Правда, гірко мені й боляче було ще раз на свойому досвіді й шкурі відчути цю 
істину, але я навіть не був на Вас у претензії за це. Мені тільки не хотілось піддержу-

14 Гасенко – Юрій Гасенко (1894–1933), член УСДРП, член дипломатичної місії УНР у Румунії. Емі-
грувавши, мешкав у Відні, Празі, Берліні, Парижі (де й помер). Письменник, автор низки творів 
для дітей. Винахідник спеціальної конструкції моторного човна («морської блохи»).

* В №7 «Укр. Голоса» за 1920р.
** Піснячевський.
*** Пропозиція мені через Сірого.
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вати формально приятельських відносин, ко-
ли їх, на мою думку, не було в дійсности. Я ста-
рався зрозуміти, щоб меньче відчувати. Адже,
наприклад, з Піснячевським15 я не мав ніко-
ли ніяких відносин, а він з політичних мотивів 
ставиться до мене як найлютіщий мій ворог. І 
я його також стараюсь зрозуміти. Розуміється, 
те, що говорить Піснячевський і як він до мене 
ставиться, я не оцінюю так, як Ваше відношен-
ня. І через те ворожість Піснячевського з усіма 
його лайками і дурницями мене смішить, а Ва-
ше відношення – болить.

Але коли виясняється, що я помилився, 
що нічого того не було, про що мені оповіда-
ли, чуття болю зміняється чуттям сорому і ка-
яття, що своєю нерозсудливостю спричинився, 
може, до погіршення стану Вашого здоров’я. А 
з другого боку і легче: принаймні ясніше тепер 
зазначилось, що навіть політика не може зни-
щити того почуття й відношення, що зросло й 
закорінилось протягом довгих і різноманітних 
років життя. І гадаю, що політичні наші світо-
гляди відтепер не будуть уже викликати в нас 
непотрібних емоцій.

Я хотів би ще сказати декілька слів з при-
воду М. Шаповала16. Краще з ним ніяких вияс-
нень не заводити. Насамперед, це зачіпає Вашу гідність. З мене досить Ваших слів. З 
другого боку, це викличе цілу серію балачок і зайвих та неприємних балачок, на які так 
багата еміграція. Боячись цього, я навіть пояснення своєї зміни в відношенню до Вас до-
кладав на момент виїзду свого з Карлсбаду. Далі М. Шаповал розповідав мені все те не 
з злої волі, не з бажання «інтрігувати» або посварити мене з Вами, а тільки через свою 
балакучу вдачу та деяку плутаність в оцінці явищ. Таке моє найщиріще переконання.

Сподіваюсь, що це вже буде наше останнє непорозуміння. Хочу вірити, що 
як би далеко ми не стояли один від одного політично, це не дасть нам права бути
несправедливими або нерозсудливими в особистих відносинах. Від щирого серця ба-
жаю Вам забути цей інцидент.

Ваш В. В.
15  ...з Піснячевським... – Віктор Піснячевський (1883–1933), громадський діяч, журналіст і лікар. 

Брав участь в організації української парламентської фракції у першій Державній Думі (1906). 
Кореспондент газети «Рада». 1917 року видавав в Одесі «Одеський листок», в еміграції (Відень, 
1919–1921) редагував тижневик «Воля». З 1923 р. працював лікарем у Братиславі, де й помер.

16 ...з приводу М. Шаповала. – Микита Юхимович Шаповал (1883 -1932), у дореволюційні роки – 
провідний член Української Партії Соціалістів-Революціонерів. Публіцист журналу «Українська 
хата» (1909-1914). Член Центральної Ради, міністр пошти і телеграфу, пізніше міністр земель-
них справ уряду УНР. Брав активну участь в організації повстання проти гетьмана П. Скоро-
падського. З квітня 1919 року в еміграції (Прага).

Характерні ознаки епістолярію 
Винниченка визначаються, по-перше, 
присутністю облігаторної реалізації 
комунікативно-прагматичної вісі «Я –
Ти»: по-друге, політематичністю 
та поліфункціональністю, а звідси – 
синтезом елементів різних функціо-
нальних стилів: по-третє, діалогіза-
цією; по-четверте, відображенням 
особливостей мовленнєвого етикету, 
які передбачають специфічну струк-
туру, що фіксує початок і закінчення 
листа, а також вимагає використан-
ня певних усталених норм. Ці ознаки 
є інтегральними стосовно Винничен-
ківських листів у всій їх багатознач-
ності та варіативності, і в той же 
час – диференційованими стосовно 
інших видів листування.



144Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

Лист №4
Карлсбад. 8-II-21.

Шкода, шкода, що Вам не пощастило у Бадені. Але ми сподіваємось, що через 
якийсь час Ви все ж таки щось собі знайдете, – Баден не Карлсбад. А ми Вам може-
мо сказати: не журіться за Карлсбадом. Тут ввесь час туман, вохко, гнило, як у льо-
ху; мені так і здається, що от-от запахне прогнилою й пророслою картоплею, як то 
буває в старих, з поцвілими стінами льохах. – Помешкання ми й досі не маємо. Оте 
«люксусове» виявилось просто... мифом (як я й гадав собі часом), його просто немає. 
Приїжжав тут до мене з Берлину один чоловічок і розповідав, що в Германії все дале-
ко дешевше, а помешкання можна знайти скільки-хоч. Так ми розпочали заходи про 
переїзд у Германію17. Мріємо оселитись десь під Дрезденом або Берлином. Не знаю 
тільки, чи здобуду дозвіл. Запевняють люди, що дозвіл матиму, та й Берлинське укр. 
посольство остільки коректне, що навіть пропонує свої послуги в цій справі. А мені 
не стільки послуги, як щоб не підклали свині. Живемо ми тихенько, єдина розвага – 
концерти в Karhaus’і. Бачимо «птичку» і раз у раз згадуємо Юл. Мик.18, якій, здаєть-
ся, Freulein – «Птичка» особливо подобалась. Що чувати в «високих сферах»? Чути, 
ніби на весну збіраються «рятувати Неньку»?19 З Трековим20 на чолі? Просто в пащу 
єдиної-неділимої та ще й чорносотенної?

Сердечний привіт од нас Юл. Мик. і Вам
Ваш В. В.

Лист №5
21-II-21.

От і ми, як і Ви, сидимо в Берлині в готелю й шукаємо помешкання. Коли зна-
йдемо, – невідомо, але хоч деякі пропозиції є, і то вже добре. Життя тут з деякого бо-
ку дешевше, з другого – дорожче, ніж у Карлсбаді. – Як же Ви ся маєте? Чи бачитесь 
з українцями? Шкода-шкода, що віденські есери не хочуть самі їхати на Україну до 
уряду Раковського21 і помогать йому тримати окупаційну владу. Особливо шкода, що 
сивобородий «мальчик без штанов», як у нас називають Грушевського, не хоче бути 
послідовним і чесним, а то б він остаточно показав би свою політичну мудрість. І в 

17 ми розпочали заходи про переїзд у Германію. – У липні 1923 р. Винниченки поселилися в с. Рауен 
під Берліном. 6 липня 1923 р. В. Винниченко записав у щоденнику: «Купівля вілли... Сірий експер-
том, як архітектор. Договір у нотаріуса... Знову жаль і гнітюче почуття. Через це ніякого задо-
волення від купівлі. Немов сором за себе, каяття, докори сумління».

18 ... згадуємо Юл. Мик. – Йдеться про дружину Є.Х. Чикаленка Юлію Миколаївну.
19 чути, ніби на весну збіраються «рятувати Неньку» – Йдеться про військові плани української 

політичної еміграції.
20 ...з Трековим... – Олександр Греков (1875 -?), за Центральної Ради – командир 2-ї Сердюцької ди-

візії; на початку 1919 р. – чільний військовик Української Галицької Армії. 1945 року був схопле-
ний у Відні чекістами.

21 ..віденські есери не хочуть самі їхати на Україну до уряду Раковського... – Натяк на М. Грушев-
ського та його оточення. Християн Раковський (1873 – ?), у 1919–1924 рр. – голова Ради На-
родних комісарів УРСР, у 1925-1927 рр. – посол СРСР у Франції. Історія взаємин В. Винниченка 
та X. Раковського в силу її важливості потребує спеціального дослідження. 
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Діалогізація підтверджу-
ється наявністю у листі на-
званою нами комунікативно-
прагматичною віссю «Я – Ти» 
і реалізується перш за все 
синтаксичними засобами, 
зверненими найперше до адре-
сата: запитальними і спону-
кальними висловлюваннями, 
вставними конструкціями, 
конструкціями з особовими 
займенниками у другій особі, 
підписами тощо.

такий момент цей чудний «політик» веде преглупу лінію підлабузнювання. – Ну по-
ки що всього доброго. Сидимо в Каfе, ждучи поїзда, щоб їхати дивитись помешкання.

Це у нас тепер центральне питання. Сердечний привіт од нас Вам і Юлії Мико-
лаївні, В. В.

Лист №6
2-ІІІ-21.

Дорогі Юлія Миколаївна та Євгене Хар-
ламповичу дякуємо Вам од всього серця за
Вашу увагу до нас і за турботи в справі нашого 
переїзду до Австрії22 (без чого, я певен п. Ляро-
шенко23 здобував би дозволу). Але, на великий 
наш жаль ми, мабуть, не зможемо тепер скорис-
туватися цим дозволом. Ми, правда, ще не в’їхали 
в наше помешкання і досі тиняємось по готе-
лях, тікаючи з дорожчого в дешевший, але через
6 днів уже будемо в себе дома. Вже дали завда-
ток і маємо підписувати контракт на цілий рік. 
Розуміється, можна було б і завдаток кинути і 
контракту не робити, коли б була певність, що, 
дійсно дозвіл є, а то ж може вийти так, як і той 
раз, а ми втеряємо хороше помешкання і знову 
будемо місяців два тинятись по готелях і марну-
вати час на остогидле шукання притулку. Я хо-
чу працювати, в мене в портфелю лежить розпо-
чата робота, а я займаюсь тим, що їздю по опо-
вістках та нужуся в готельній кімнатці, де нема навіть на чому писати. Мене кидає в 
страх одна уява, що знову дозволу не дадуть, знову давать оповістки в газети, знову 
чекать, нічого не робити. Ні, мабуть, уже доведеться жити під Берлином. Мені й са-
мому дуже хотілось би жити десь під Віднем, бачитись з своїми, та й політичний мо-
мент такий, що самому бути дуже тяжко, але нічого зробити не можна. Коли б ще 
тиждень тому назад прийшов отакий Ваш лист, ми, напевне, завагались би й ріши-
лись ждати дозволу. А тепер дуже трудно одмовитись од можливости спочити від го-
телів і взятись за роботу. Хіба що якісь громадські обставини примусять заплатити 
10000 марок, розірвати контракт і виїхати. Але не думаю, щоб була така потреба в мо-
їй присутносте у Відню і щоб організація згодилась заплатити таку суму, бо я сам не 
в стані заплатити. – Я дуже прошу переказати мою щиру подяку п. Лярошенкові за 
дозвіл. Мо б все ж таки хотілось мати його хоч прінціпіально для того, щоб скористу-
ватись ним або для одноразового приїзду в Відень, або на довший час, на життя, як-
що обставини так складуться. Чи матиме силу цей дозвіл, чи знов треба буде вживати
заходів? Напишіть мені, будь ласка; можливо, що я через місяць-півтора хоч на кіль-
ка днів приїду в Австрію.

22 … в справі нашого перейду до Австрії... – Цим планам В. Винниченка здійснитися не судилося.
23 ...п. Лярошенко... – Його особу встановити не вдалося.
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Сумно-сумно, що Юлія Миколаївна мусить в санаторії рятувати своє здоров’я. 
Але що ж робити: краще посидіти місяць-півтора в хороших умовах, радикально
поправитись і тоді... хоч пішки до Києва. Не опинайтесь, Юліє Миколаївно, не спере-
чайтесь та йдіть у санаторію, – там добре, знаю з власного досвіду; принаймні вере-
дувати там не можна, а треба робити, що кажуть. Це має свій хороший бік; заспокоює 
нерви й допомагає набірати чисто фізичних сил. («Вередувати» щодо їжи, часу і т. п., 
бо там усе це регульоване).

Сумну Ви також звістку про Петруся24 подали нам. Я, розуміється, глибоко пе-
вен, що його не розстріляли й не розстріляють, але що доведеться бідному хлопцеві 
пережити багато тяжких хвилин, то це так. Правда, я маю надію, що Петрусь викру-
титься: або обдурить чека, або просто втече і сховається десь на селі. Хочу принаймні 
так думати. Сумно мені ще й те, що, може, через мене йому це лихо випало, але що 
зробиш. Коли б чоловік думав тільки про себе та про своїх ближчих, то й громадськи-
ми справами не повинен би займатися. Я, наприклад, певен, що з моїми рідними бага-
то лиха трапилося через мене25, можливо, що не один і смерти зазнав (нічого про сво-
їх не знаю), але що ж робити, – такий час, така необхідність і закон чогось більшого 
за нас. Бідна українська реакція, вона така мізерна, що навіть реакцією не зможе бути. 
Нічого вони не зроблять, ніякі Антанти й Гогенцолерни не поможуть. Реакція – це ве-
лике феодальне поміщицтво, аристократія, стара бюрократія, велика фінансова бур-
жуазія, високе духовенство. Де ж це все у нашої селянської нації? Селянство без цих 
кляс не може бути реакційним. А коли панове Ліпинські26 мріють про національну 
українську реакцію, то це вже просто утопія, це – самообман, це підсвідоме бажан-
ня зберегти свої соціальні привілеї під прапором «ідейности», це зарані згода на па-
нування руської реакції, руської феодальної й фінансової буржуазії, а значить, на па-
нування руської культури й національносте. Це – неминуча консеквенція. Так само, 
як і дрібна реакція в особі Нац. Ради чи Ради Республіки з Трековими та Петлюра-
ми27 нічого инчого не можуть дати, як панування буржуазії; а як своєї немає, то не-
української, себто знищення української державности й поневолення укр. культури. 
Єдина можливість урятуватись – це, перехопивши владу з рук руських большевиків, 
добивати на Україні приватний і великий капітал, нищити (не фізично, а соціально) 
буржуазію і провадити господарство методами громадської ініціативи, надавши укр.
кооперації ролю торговельного й промислового центрального фактора. Я певен, що 
кооперація справилась би з цим завданням, бо в ній сполучається і особистий інтер-
ес, і громадський, і національний. Приватний капіталіст при сучасному стані річей 
нічого зробити не зможе, приватна ініціатива буде безсила, треба ці моменти з’єднати 
з громадським. Розуміється, на таке розуміння завдань нац. політики наші ні великі 
ні дрібні реакціонери не згодяться, боячись антантської буржуазії, яка без захоплен-

24 ...звістку про Петруся... – Йдеться про П. Є. Чикаленка. 
25 ...з моїми рідними багато лиха трапилося через мене... – Батько, брати і сестра В. Винниченка 

жили в Єлисавегграді і в довколишніх селах!
26 ...панове Ліпинські… – В’ячеслав Липинський (1882-1931) історик, соціолог, політик, публіцист. 

У 1917 р. брав участь в організації консервативно-монархічного руху, ідеологія якого викладала-
ся в збірниках «Хліборобська Україна» (1920-1925). Автор політичного трактату «Листи до 
братів-хліборобів» (1926) 

27 «Трековими и Петлюрами... – Симон Васильович Петлюра (1877-?) У військових справах в уряді 
В. Винниченка (1917), голова Директорії (1919). З 1920 р. – в еміграції 
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ня поставиться до нищення її сестри на Україні. Таке завдання можуть взяти на себе 
тільки революційні нац. укр. елементи. Але ж їм «свої» будуть заважати, «свої» ради 
лакомств нещасних хотітимуть «рятувать» Україну й бити та нищити укр. революці-
онерів, як то вже й було. А момент такий, що від його багато залежить. Ну, побачимо, 
що буде. Обнімаємо Вас обох сердечно. Не забувайте за нас і пишіть частіше. А Ви, 
Юліє Миколаївно, хоч картки з санаторії посилайте. Добре? Ваш В. В. 

Лист №7
19-IV-21.

Дорогий Євгене Харламповичу, давненько вже написав Вам великого листа та 
не послав. Збіраюсь в ріжних справах приїхати до Відня. Де Ви живете тепер? Чи 
можна буде побачитись? Напишіть мені по змозі зараз же, бо, може, через тиждень 
виїду. – Як здоров’я Юлії Миколаївни? Чи вийшла вже вона з санаторії? Про наше 
життя не пишу нічого, – побачимось , розповім, хоч нічого цікавого немає. Вітаємо 
вас обох сердечно. В. В.

Лист №9
Rаиеп. 12-ХІІ-23.

Дорогий Євгене Харламповичу,
шкода мені дуже, що я викликав своїм листом у Вас таке роздратування, що ним 

пронята вся Ваша відповідь. Розумію, що в такому стані трудно бути об’єктивним. 
І коли б не деякі кричущі помилки у Вашому листі, то я б і не старався відповіда-
ти Вам, щоб знову не дратувати й не нервувати. Але, повторяю, кричущість помилок 
просто примушує мене до відповіді.

1) Ви глибочезно помиляєтесь, переконуючи себе такими словами: «Для мене 
ясно, що й Ви й Ніковський28 зірвали зо мною відносини не через мій «монархізм», 
а через особисту образу»... Я бачився якось у Берліні з Ніковським і базікав з ним 
про Ваш учинок. Але можу запевнити Вас, що ані сліду образи на Вас, ані крихіт-
ки невдоволення в його тоні й словах не було на Вас. Навпаки: найщиріша прихиль-
ність, симпатія і жаль за Вас. Знаючи трохи людей, звикши раз-у-раз аналізувати їх 
до найсхованішої інтимності, я можу сказати, що тут не помітив аніякісінької нещи-
рости. – Що ж до себе самого, то скажу Вам, що Ви мене просто здивували тепер сво-
їми словами, бо я ніяк не можу пригадати, що такого образливого було у Вашій то-
дішній заяві про мою особу. Навпаки, мені невиразно пам’ятається, що там було щось 
цілком коректне. Даю Вам моє слово, що ні найменшого сліду образи в пам’яті з тої 
Вашої заяви в мене немає й не було. І це ніяк не було причиною розриву відносин. 
А тільки Ваш виступ як монархіста. Це – величезна, чудна помилка з Вашого боку, 
дорогий Євгене Харламповичу! З неї я тільки бачу, якої поганої думки Ви про мене. 
Ви не можете припустити, що я можу не з особистих мотивів щось зробити. Не хо-
чу про це вступати в дебати, – очевидно, сам я чимсь винен, що таку думку про себе 
навіяв на других. Але, якої б думки Ви не були про нас, як би Ви не поставилися до 
моїх слів, я вважаю за свій обов’язок (не з особистих інтересів, а швидше у Ваших і 

28 ...Ви й Ніковський... – Андрій Васильович Ніковський (1885-?), український літературознавець і 
перекладач. У 1920 р. – міністр закордонних справ в уряді УНР. Репресований.
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Реалізація комунікативно-
прагматичної вісі «Я – Ти» виявля-
ється у доборі синтаксичних і лек-
сичних засобів, а також у викорис-
танні графіки, в особливому поділі 
текста на абзаци і т.ін. - тобто, в 
організації епістолярного тексту в 
цілому.

Як зазначалося, характер-
ною особливістю є політематич-
ність листування В. Винничен-
ка - тобто, практично темати-
ка епістолярію нічим не  обмеже-
на.  Поряд з автобіографізмами, 
темами побутового характеру, у 
листах письменника обговорюва-
лися питання мистецькі, науко-
ві, суспільно-політичні. І це не ви-
падково, оскільки листування бу-
ло засобом духовного, інтелекту-
ального, емоціонального спілкуван-
ня митця.

в громадських) ще раз гаряче, з усією щирістю за-
певнити Вас, що ніяким чином у моєму відношен-
ні до Вас не грало ролі щось моє особисте. Колись, 
коли, може, зустрінетеся з Роз. Як. і розпитаєтесь 
її, то від неї дізнаєтесь, у якому я стані був, рішаю-
чись на того листа до Вас, і як мені було тяжко йо-
го посилати Вам. 

2) Друга «самопомилка» Ваша та, що Ви га-
даєте, що я Вас навів на монархізм. Нехай я по-
милявся, що Врангель29 принесе монархізм у Ро-
сію. (Моя помилка була ще доброго типу, «добро-
качественная», бо монархізм Врангеля був не та-
кий страшний, який тепер заводять самі больше-
вики. Той був на кілька місяців, принесений на баг-
нетах, а цей закорінюється, умощується ґрунтовно, 
спроквола, залізаючи в усі пори державного орга-
нізму). Моя помилка була невелика. Але яка б во-
на не була, невже ж можна повірити, що дорослу, 
досвідчену людину можна навести на щось, що їй 
огидне? Чого ж я нікого більше не навів, а тільки 
Вас? Тому, Євгене Харламповичу, що я Вас не на-
вів, я, дійсно, «спровокував», як Ви пишете в дру-
гому місці, себто викликав до житії те, що у Вас бу-
ло. І в Києві воно вже було. Було тоді, коли Ви ки-
дались у себе на мене з кулаками і кричали: «Не 
смійте чіпать гетьмана!» Що Ви тоді не пішли в ка-
бінет, то це – вина Вашої хворости. Що я Вас тоді 
вмовляв іти й рятувати хоч український характер 
монархізму, то це доводить тільки те, що мені дуже 

болить, як і всім іншим, відродження нашої нації. Що я Вам радив під час Врангелів-
ського монархізму їхати на Вкраїну й боротись за український характер реакції, яку 
мав принести Врангель, то що тут знову дивного та компромітуючого мене? Навпа-
ки, це ще раз доводить, що я не випускаю з ока національного моменту в соціяльно-
політичній боротьбі.

3) Третя помилка Ваша така: Ви гадаєте, що Ви не монархіст, а тільки укра-
їнський державник. Чого ж інші українці не монархісти, хоча справою української
державности й відродження української нації зацікавлені не менше, ніж Ви й інші то-
вариші по переконанням? Не можете ж Ви бути таким наївним і гадати, що Ви «кра-
ще», «дужче» любите Україну, що купка поміщиків, з яких складається (чи не дивний 
цей факт?) український монархізм, глибше й краще розуміє потреби і інтереси укра-
їнської селянської нації? Що тут говорити: ні Ви, ні ми не можемо розділити своїх 
соціяльно-політичних інтересів від інтересів національно-державних. Та й не треба, 
та й шкідливо це, бо мусить бути гармонійність, бо життя не хоче бути однобоким, не 

29 Врангель – Петро Врангель (1878-1928), російський військовий і політичний діяч, один із органі-
заторів «білої» Добровольчої армії. У березні 1920 р. очолив перевезені до Криму рештки денікін-
ської армії. Обстоював «єдинонеділимську» політику.



149РОЗДІЛ ІІ Євген Чикаленко

буває й не треба, щоб було. І, повторяю, я б і не думав Вам дорікати, я б і не вступав з 
Вами ні в які дебати, коли б Ви були таким поміщиком, як інші Ваші товариші по мо-
нархізму, себто, коли б Ви були типічно нормальним поміщиком. Але ж Ви не були ні 
Шеметом, ні Леонтовичем30 (що Ви самі підкреслюєте у Ваших «Спогадах»). І через 
те мені було й є боляче за Вас; боляче, як за близьку, крім того, мені людину. Повірте, 
Євгене Харламповичу, що мені просто радісно читати таку Вашу непереконливу дум-
ку, якою Ви самі себе обманюєте, що Ви, мовляв, не справжній монархіст, а тільки, 
так би мовити, прагматичний, утилітарний монархіст. Це мені дає право сподіватись, 
що коли (не дай бог) заведеться на Вкраїні монархізм і дасть перші ознаки своєї при-
роди, то Ваша утилітарність швидше, ніж у Леонтовичів, злізе з Вас. Але це слабень-
ка потіха. Поки що Ви таки провели чорним квачем по всьому тому, про що пишете в 
«Спогадах». І як би Ви не протестували проти кваліфікації Вас як монархіста, нічого 
Ви не зробите. Ми маємо, слава богу, різні партії; хто до світогляду якої признається, 
так того й кваліфікують. А з яких хитромудрих мотивів, чи щиро чи нещиро хто ви-
знає постулати тої партії, в те нема змоги входити. Заявіть так само прилюдно й голо-
сно, що Ви й тепер поділяєте погляди Вашої колишньої Демократично-Радикальної 
Партії, заявіть, що Ви – не монархіст, а такий самий «Туповець»31, як і були, що так 
само Ви готові з обуренням вийти з хати, коли вихваляють монархізм, як Ви то зро-
били в Сіміренка32. І тоді лайте мене якими хочете словами, ображайте як хочете мою 
амбіцію, а я Вас з подякою і радістю обніму. 

4) Нарешті, про мого батька33. І тут виявилося Ваше роздратовання на мене. І тут 
Ви мене ловите на чомусь «компромітуючому». Але з великодушности пишете, що та-
ких і таких то фактів Ви не занесли в свій щоденник. Чому? Очевидно, тому, щоб мене 
не компромітувати. А в чому ж та компромітація? Та в тому ніби, що я тверджу, що мій 
батько – пролетарій, а в дійсносте він «домовласник», «денаціоналізований міщанин». 
Він, мовляв, Вам говорив про свої «доми» і радився, як з ними бути, чи продати, чи за-
лишити мені в спадщину. Якби Ви знали, Євгене Харламповичу, як ми сміємося оце за-
раз з Роз. Як. з Вашого «обличения» мене, Вам, мабуть, трохи не так сміливо було б на 
душі, як то було, коли Ви писали це. «Доми» мого батька – це дві міщанські хати-кочки 
в Єлисаветі, одна навіть по суті не його, а братова (по матері брата). Куплені вони на 
мої гроші, дані мною батькові й братові; гроші взяті й привезені Роз. Як. з Московсько-
го Драматичного Товариства як гонорар за мої драматичні вистави. Куплені мною для 
них уже під час революції, куплені для того, щоб вони більше не тинялися, щоб хоч 
трохи спочинули. Думалось же, що я, маючи змогу легально жити, зможу їх продержа-
ти. Ви питаєте, через що я вперто хочу називати батька пролетарієм, а не «домовласни-

30 ...ні Леонтовичем... – Володимир Леонтович (1866–1933), громадський діяч  і  письменник.  
Член  Старої Громади  і  ТУП,  член редакції «Літературно-наукового вісника», меценат газети 
«Рада». У 1917 р. – член Центральної Ради, за Гетьманату – міністр земельних справ у кабіне-
ті Лизогуба. Помер у Празі.

31 «Туповець» – ТУП (Товариство  Українських  Поступовців); партія українських поміркова-
них демократів, заснована 1908 р. Після революції 1917 р. змінила назву на Партія Українських 
Соціалістів-Федералістів (найвідоміші діячі – Є. Чикаленко, С. Єфремов, О. Лотоцький, 
П. Стебницький та ін.).

32 ...Сіміренка... – Василь Федорович Симиренко (1835–1915), промисловець, інженер-
конструктор і технолог у галузі  цукроваріння, визначний меценат української культури.

33 ...про мого батька. – Кирило Васильович Винниченко (помер під час голодомору 1932–1933 рр. у 
с. Григорівка на Кіровоградщині).
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ком», не дрібним буржуєм? Та тому, Євгене 
Харламповичу, що так воно видно було: це 
найпростіша й найправдоподібніша причи-
на. Батько мій мав власність, тільки як оже-
нився з матір’ю, але, як я й казав уже Вам, 
швидко продав будиночок на Солдатській 
вулиці, а брат (по матері) Горець і обидва 
взяли в аренду землю. Після того ж, як по-
міщик обшахраїв і вигнав їх з землі, до са-
мого останнього часу, до оцих моїх «домів» 
(!) у них не було ніякої власності, ні неру-
хомої, ні навіть путньої рухомої. Існування 
їх було істинно страдницьким, неймовір-
ним існуванням. Батько був і арендатором, 
і носильщиком лантухів, і переселенцем, і 
шинкарем, і крамарем, і шахтарем, і мель-
ником, і, нарешті, «рантьє-домовласником» 
на мої мізерні авторські заробітки з русько-
го драматичного Товариства (бо своя рідна 
література не могла б і мене самого прого-
дувати!). І хіба не виглядає трошки... сміш-
ним Ваше «обличение» мене, Ваша велико-
душність? Правда, Ви добре зробили, що не 
занесли в Ваш щоденник цієї великої глуз-
ливої неправди про мого батька, про люди-
ну, яка мала за життя стільки страждання і 
пониження, що їх вистачило б на сто родин 

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Іншомовні слова в листуванні В. Винни-

ченка: функціонально-стилістичний аспект.
Дмитро ШУЛЬГА (Кіровоград)

У статті розглянуто особливості вико-
ристання запозичених лексичних одиниць як 
стилістично значущих елементів в опубліко-
ваному листуванні В. Винниченка, проаналізо-
вано іншомовні слова як конструктивний еле-
мент стилістичних прийомів  і  фігур, що ор-
ганізують  стилістично забарвлене висловлю-
вання з відповідним експресивно-емоційним за-
вданням.

Ключові слова: лінгвостилістичний аналіз, 
іншомовні слова, стилістичні фігури, епісто-
лярій.

Наукові записки. – Випуск 92. – Серія: Фі-
лологічні науки (літературознавство, мовоз-
навство), – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вин-
ниченка, 2010. – С. 406-411.

домовласників середніх і великих. – А тепер про його «майже чисту руську мову». Це 
– поверхово так. Але це так тільки з панами. Ні зо мною, ні з матір’ю, ні з Роз. Як. бать-
ко не говорить по руському. А з усяким, кого він уважає за пана, за одного з тих, хто 
все життя його тероризував, кому він, може, заздрив, хто, на його думку, був сильним, 
з тими він говорив мовою сильних. І не так би мені боляче-смішно було, коли б Ви ме-
не «скомпромітували», коли б звеликодушничали на правді, яка б вона не була, коли б 
та людина, про яку Ви пишете в своїх спогадах, дійсно була тим, що можна собі уяви-
ти під тямою «домовласника», середнього заможного селянина, що переїхав до міста й 
зденаціоналізувався. Це – ситий, задоволений, пристосований, зрусифікований, воро-
жий до визвольного руху суб’єкт, словом, бувший куркуль, що став у місті середнім мі-
щанином. Але цей чоловік принаймні жив у фізичній ситості, принаймні без особли-
вих страждань бабрався все життя в своєму спокійному міщанському болоті. За одне 
це, за відсутність зайвого, дикого страждання і пониження можна, здається, примири-
тися з усіма соціяльними незгідностями до твого світогляду (і навіть з «обличением», 
з великодушним пропуском у «Спогадах» такого компромітуючого соромного факту). 
Але тут-то й смішно, тут-то й боляче, Євгене Харламповичу, що той образ, який у Вас 
склався під враженням побачення з моїм батьком і від його слів (правильно чи непра-
вильно Вами зрозумілих, це все одно), зовсім, абсолютно не подібний до дійсносте! 
Настільки не подібний, що мені просто смішно уявити собі те, на що Ви натякаєте в 



151РОЗДІЛ ІІ Євген Чикаленко

своїй великодушності. І дійсно, велику, повторяю, 
глузливу, неправду Ви написали б на мого батька, 
схарактеризувавши його так, як Ви характеризу-
єте в листі. Ви по аналогії з Коцюбинським суди-
те й про мене. Це не говорить за великий запас ме-
тодів оцінки людей у Вас. Коли Коцюбинський не 
хотів говорити про свого батька, поліційного уря-
довця, і виводив свій рід од графів, то невже ж тре-
ба думати аналогічне про всіх тих, хто не хоче го-
ворити про своїх батьків? Ви пишете, що поміти-
ли, що мені неприємно було говорити про бать-
ків з Вами. Дійсно, я не любив і не люблю гово-
рити про них з людьми не інтимно близькими. Не 
люблю після одного тяжкого факту в моєму жит-
ті, коли я мав наївність говорити. Друга моя наїв-
ність була, коли я звернувся до М. Грушевського з 
проханням позичити мені з каси Літер. Науково-
го Вісника34 грошей в рахунок моїх гонорарів на 
операцію моєї матері. (В неї був рак, від якого во-
на й померла). М. Грушевський до моєї наївної ін-
тимності поставився так само, як і до всякого ана-
логічного прохання позички грошей. Він мені відмовив так само, якби я йому сказав, 
що мені гроші потрібні на гру в карти. – Я не хочу цим сказати, Євгене Харлампови-
чу, що я Вас так само оцінюю з погляду етичного та гуманітарного, як і М. Грушевсько-
го. Навпаки, я Вас глибоко шаную й поважаю за Вашу людяність, чулість, за Вашу го-
товність раз-у-раз помогти всякій людині, чи близька чи далека вона Вам. Але бувають 
же де й такі сторони їхньої вдачі (чи утворені життям психічні моменти), які мають не 
«поліційне» і не «графське» походження, а які не дозволяють робити того, що в інших 
так просто й так нормально робиться. Не треба по шаблону знаходити пояснення ана-
логічним проявам не аналогічних явищ. Отже, коли Ви мені вірите, коли не думаєте, 
що знаєте життя і стан мого батька краще за мене, то візьміть на увагу мої ці пояснення. 
І не думайте, Євгене Харламповичу, що ради своїх партійних поз усяка людина готова 
навіть рідного батька перехрестить із одного соціяльного стану в другий. А у Вас що-
до мене така негарна думка є, що я, ради того, щоб мати право сказати, що я – «проле-
тарського походження», готов нав’язати своєму батькові незавидне життя. Ні, дорогий 
Євгене Харламповичу, так далеко я не зайшов би, коли б це не було так. Я тільки хочу, 
щоб або нічого про моїх близьких не говорили люди, які не знають їхнього життя, або 
ж говорили ту гірку й тяжку правду, яка була. Бо інакше все інше буде глумом і глузу-
ванням з страждання людей. – Можливо, що колись я напишу щось подібне до рома-
ну мого життя35. Ще не настав час. Треба, щоб перегоріли всі до останку забобони, що 
стоять на перепоні до дійсної правдивости. Спомини, щоденники, мемуари, всякі літе-
ратурні праці подібного типу тільки тоді мають справжню філософську цінність, ко-

34 Літ.-науковий вісник – літературний журнал, виходив з 1898 р. (спочатку у Львові, потім з пе-
рервами – в Києві).

35 ...колись я напишу щось подібне до роману мого життя. – Цей задум В. Винниченком не був реа-
лізований.

Належність багатьох 
листів В. Винниченка до на-
укового стилю підтверджу-
ється спеціальною лексикою,  
характерною для літерату-
рознавства, політології, іс-
торичної науки і відповідної
термінології, яку використо-
вував письменник. Синтак-
сичний рівень характеризу-
ється складнопідрядними і 
складносурядними реченнями, 
наявними у науковому стилі.
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ли вони мають незамаскований, неприхова-
ний, а тим самим суб’єктивно не змінений 
матеріал дійсности. (Колись ми про це го-
ворили з Вами в Карльсбаді. Я й тепер три-
маюсь тої самої думки). – Ну, та це справа 
ще не близька.

Щодо Ваших «Спогадів» і моїх уваг 
до них, то, на жаль, я, не робивши поміток, 
не можу з точністю сказати, що саме я за-
уважив би. Отже, можу сказати тільки про 
загальне враження. На мою думку, занад-
то багато місця присвячено Вашим родин-
ним відносинам і родичам. Не знаю, мо-
же, це випливає якраз із мого особливого 
відношення до цих речей, але я гадаю, що 
ці сторінки не мають такого громадського 
характеру, як інші. – Характеристики де-
яких людей мені здалися трохи сторонні-
ми, як у гарний бік, так і в поганий. Єф-
ремов і К°36 такі у Вас вийшли, що просто 
з хрестоматії. І цим Ви їм тільки шкоди-
те, бо викликаєте до них страшенну нудь-
гу. Якісь мармалади німецького, довоєнно-
го добросовісного виробу, а не живі люди. 
Зате Грінченко37 – тип негативний, розумі-
ється, із мелодрами. Злий дух; шкідливий, 
фатальний геній отих чотирьох мармалад-
них істот у білосніжних янгольських одя-

гах... Чудесно представлений Ємленський, а трохи не так «Федя», знаменитий хар-
ківський студент. Із Ваших оповіданнів у мене вирізався в пам’яті такий соковитий, 
барвистий тип, що дуже шкода було бачити, як Ви на ньому зекономили в сторін-
ках. – Далі, з «Спогадів» можна вивести, що автор хоче дати картину не тільки сво-
го вузькопартійного життя, а всього українського громадянства. Але, як і раз-у-раз це 
буває в багатьох авторів, автор не зміг стати поза свій вузький круг людей і інтере-
сів і цей круг представив у «Спогадах», як усю Україну. Рух, політичний чи культур-
ний, поза Громадами, поза Демократично-Радикальною Партією не існував для авто-
ра. Часом згадується Літ.-Наук. Вісник, іноді РУП38, але яка їхня роля і значення бу-
ли в культурно-громадському і політичному рухові України, абсолютно не видно. Чи 
я помиляюся і приписую Вам ті завдання, яких Ви собі не ставили, але все одно, з Ва-

36 Єфремов і Ко – Сергій Олександрович Єфремов (1876-1939), літературознавець і публіцист, по-
літичний діяч. Близький приятель В. Винниченка, член уряду, очолюваного ним. Репресований.

37 Грінченко – Борис Дмитрович Грінченко (1863-1910), видатний письменник, громадський діяч, 
педагог, публіцист, видавець, мовознавець. В. Винниченко мав з ним дружні стосунки, починаючи 
від своєї появи в Києві в 1900 р., листувався.

38 РУП – Революційна Українська Партія (1900), з 1904 року – Українська  Соціал-Демократична 
Робітнича Партія. В. Винниченко був одним із засновників і провідників РУП-УСДРП.

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Часові дієслівні форми та їхня транспози-

ція у творах В. Винниченка.
Людмила КРИЧУН (Кіровоград)

У статті йдеться про семантику часо-
вих форм дієслова у художніх текстах творів 
Володимира Винниченка, а також розгляда-
ються явища часової транспозиції дієслівних 
форм. На комунікативно-прагматичному рів-
ні досліджуються синтаксичні конструкції, у 
яких представлені ті чи ті часові форми дієс-
лів. Виявлено стилістичне призначення таких 
транспозиційних процесіє.

Ключові слова: часова транспозиція, те-
перішній час, минулий час, майбутній час ді-
єслова.

Наукові записки. - Випуск   92. – Серія: Фі-
лологічні науки (літературознавство, мовоз-
навство), – Кіровоград: РВВ КДП ім. В. Вин-
ниченка, 2010. – С. 352-357.
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Характерною особливіс-
тю листування В. Винничен-
ка є також його полі функці-
ональність, в межах якої ви-
діляємо наступні функції: ко-
мунікативну (функцію спіл-
кування), когнітивну (інфор-
маційну, функцію повідомлен-
ня), експресивно-емоційну 
(функцію самовираження і 
вираження почуттів та емо-
цій), мета мовленнєву, фак-
тичну і прагматичну.

ших «Спогадів» виноситься те враження, що всю 
роботу, весь політичний і культурний рух робили 
Громади, Демократична та Радикальна партії, по-
тім ТУП і газета «Рада»39. Що поза тим, те – так 
собі, непомітні й незначні явища. – Нарешті, про 
мову. От тут я Вам пригадаю колишні наші су-
перечки. Колись Ви мені закидали нечистоту мо-
ви. Я виставляв той аргумент, що нечистота мо-
єї мови умисна, бо я не хочу писати навіть у фор-
мі нещиро, себто так, як не говорю, що я відби-
ваю стан мови нашої інтелігенції. Далі я Вам ка-
зав, що то наша мова нечиста і бідна, а не я роблю 
її такою. Я жалівся Вам, що складніші теми, аб-
страктні розуміння ще не мають у нашій мові від-
повідних умов. Через те, не беручись стрімголов 
кувати нові слова, я вживаю русизмів. Ви ж мені 
доводили, що не треба вживати русизмів, а тре-
ба обминати ті слова, яких бракує в нашій мові, 
писати «описательно», й вже, слава природі (як 
тепер учать у «совєтській» Росії), не боюся писа-
ти так, як говорить наша інтелігенція, принаймні, 
освічена меншість її й про чистоту мови пильно дбаю не тільки в себе, але й у дру-
гих. І от у Ваших «Спогадах» я бачу тепер ту саму нечистоту, яку Ви мені колись за-
кидали. Так само там, де Вам бракує українських слів, переважно в абстрактних те-
мах, там Ви вживаєте собі русизмів. І не пробуєте «описувати», як мені колись ради-
ли. Бо, розуміється, не можна описати, треба одного слова, яке є в кожній мові, крім 
української (та ще бідніших за неї). Але є і зайві цілком «нечистоти», яких дійсно 
можна уникнути. Такі слова, як «пустяковий» і цілий ряд подібних можна й не вжи-
вати. (Напам’ять їх не знаю, а поміток не робив). Дуже неприємно вражає у Вас оте 
галицько-буковинське «аби» (замість «щоб»), яким Ви несподівано заразилися. Аж 
дивно читати це у Вас. Очевидно, других критикувати легше, ніж самому виконувати 
свої власні приписи. Але «аби» треба повикидати! 

Загальне ж враження, ще раз кажу, від «Спогадів» дуже хороше. Читаються во-
ни з великим інтересом і багато дають цінного матеріалу для характеристики тої доби
нашого відродження, що берете. Догадуюсь, що пишете так, щоб і галичанам можна бу-
ло читати. Справді, дія них це буде дуже корисним матеріялом. Але Ви іноді робите
переклад українських слів на галицьку так невдачно, що, боюсь, робите ще незрозумілі-
шими слова. – Чи цим і кінчаються Ваші «Спогади», себто про «Громадську Думку»40 і 
«Раду»? – Дуже гарне враження справляє простота, щирість стилю «Спогадів». Це ро-
бить картини опуклими, як у хороших, зо смаком підібраних романах. – Коли б знав, 
що Вам цікаво знати детальніше мої уваги, я б собі робив нотатки під час читання і то-

39 ...газета «Рада». Щоденна українська газета, виходила в Києві (1906 – 1914). Видавав і фінансу-
вав її Є. Х. Чикаленко за підтримки В. Симиренка та Л. Жебуньова.

40 «Громадська Думка» – українська щоденна газета (Київ, 1906 р., видавець Є. Х. Чикаленко, ре-
дактор Ф. П. Матушевський). Про історію заснування газети див.: Чикаленко Є. Спогади (1861- 
1907). – Нью-Йорк, 1955. – С. 430-36.
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ді поділився з Вами тими увагами. Але вже прочитав. Якщо, дійсно, Вам було б корис-
но мати такі уваги, то я з охотою ше раз перечитаю «Спогади», роблячи тепер нотатки. 
Напишіть мені, а я поки придержу рукопис і не буду відсилати його Ганні Євгенівні41.

Щодо мого переїзду на Вкраїну й «високої там посади», то про це я вперше чую. Ма-
буть, милий Івашко42 переплутав чи помилився: це М. Грушевський збірається їхати на 
Вкраїну, за посадою чи за «посидінням», того вже з певністю сказати не можу. Я ж поки-
що сиджу на хуторі й коли збіраюсь, то не на Вкраїну. – Сердечно й щиро радий, що Ви 
почуваєте себе тепер краще фізично. А Юлію Миколаївну просто «подивляю», як кажуть 
галичане. Обоє ж ми бажаємо Вам обом побільше здоров’я і терпіння. Сердечно вітаємо!

Чи не могли б Ви прислати мені адреси Петруся? А коли маєте, то Зіновія Гри-
горовича43?

Лист № 10
3-ХІІ-23.

Дорогий Євгене Харламповичу,
Я кілька разів зібрався Вам написати (ті рази, як Ваше здоров’я погіршувалось), 

та все спиняли Ваші політичні позиції, зайняті Вами останнім часом. Тепер, перечи-
тавши Ваші спомини44, пишу не до монархіста Є. Х. Чикаленка45, не до провідника 
того всього, проти чого він боровся за часів руського монархізму, до милого, любого 
Євгена Харламповича, до старого народника, який захоплювався демократією («ви-
зволенням демосу»), «до глибини кишені», до найбільшої за наших часів глибини! З 
яким інтересом, з якою теплотою читаються спомини, з якою сімпатією ставишся до 
автора їх і з якою гіркостю згадуєш, що автор на старість, наприкінці життя узяв та й 
закреслив усе те, зашпарував ті ясні, зворушливі картини чорним квачом. Як мені то-
ді (як Ви мали виступити з своєю заявою) хотілось крикнути Вам через усю Німеч-
чину до Австрії: «Не робіть того, не нищте свого імени, не викреслюйте себе з історії 
нашої мужицької, робітничої нації!» Бо монархичної історії в нас не буде, а коли б чу-
дом яким стала, то на коротенький мент. Ми матимемо мужицько-робітничу історію. 
Наша історія – історія «визволення плебса», як Ви пишете, історія демократії. Хто 
хоче лишити по собі в нашій історії ясний слід, той не повинен викреслювати себе з 
демократії, з руху плебса, з його інтересів. А Ви себе викреслили.

Коли це робили Ліпинські, Шемети й т. п., мені було цілком байдуже і зрозуміло, 
– люди цілком суто-класового, поміщицького способу думання й дії. Ніколи вони не за-
хоплювались «визволенням плебса» до глибини кишені, навпаки, плебс їм був потріб-
ний для наповнювання глибини кишені (Принаймні в Шемета). Як Ви самі пишете, Ва-
ше класове становище було для Вас засобом, а не метою. І це розуміло українське гро-

41 ...Ганні Євгенівні... – Г. Є. Келлер-Чикаленко, донька Є. Х. Чикаленка.
42 ...милий Івашко... – Іван Євгенович Чикаленко, син Є. Х. Чикаленка.
43 ...Зіновія Григоровича.... – Зіновій Григорович Моргуліс, адвокат, член Товариства Українських 

Поступовців, близький до середовища Є. Х. Чикаленка. Під час Першої світової війни мешкав у 
Москві, де належав до української громади. У добу Центральної Ради – член партії Українських 
соціал-федералістів.

44 ...перечитавши Ваші спомини... – У «Спогадах» (1861-1907) Є. Чикаленка (перше видання – 
Львів, 1926) чимало місця приділено й В. Винниченку.

45 ..не до монархіста Є. Х. Чикаленка... – Є. X. Чикаленко був прихильником гетьманату.
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мадянство, цінило й відзначало. А тепер? Те-
пер також оцінює, але з другого боку. І через 
те мені було невимовно боляче за Вас, досад-
но, образливо, «обурливо». Взяти м вики-
нути придбане велике майно за... негарний,
загубний для народа міраж! – Простіть, Євге-
не Харламповичу, що я дозволяю собі писати 
це Вам, але я тільки через те дозволяю собі це, 
що Ви для мене не чужа байдужа людина.

Щодо самих споминів, то, повторяю, 
читаються вони з великим інтересом і з них 
проступає таке обличчя автора, яке, боюсь, 
не можна буде погодити з тим обличчям, 
яке повинно виступити з останнього періо-
ду... монархизму. Про місця, що торкаються 
мене, скажу, що написані вони дуже стри-
мано, але, очевидно, й це багато. З запи-
сок Ваших можна винести про мене, як про 
письменника, таке вражіння: молодий, по-
чинаючий, не без здібностів автор, який, од-
наче, не справдив надій, що покладалися на 
його. Спочатку дав одну-дві нічогенькі річі, 
а потім почав писати чортзна-що. Ну, та це, 
розуміється, справа Вашої оцінки, й я тут 
нічого вдіяти не можу. А от один конкрет-
ний факт з моєї біографії слід би було виправити, а саме: мій батько заможним селя-
нином ніколи не був. Пастух, наймит по економіях, себто пролетарш чистої води. Же-
нившись на матері, осів у місті, спробував жити з торгівлі, але потягло на землю, взяв 
в аренду в одного шахрая-поміщика землі, той його й обібрав і викинув з землі. Після 
того в шуканні за землею подалась уся родина в Сібір на переселення. Не добралась 
до Сібіру, осіла десь коло Челябінська, страшенно бідувала і втікла знов на Україну. 
Коли це – заможність, то нікому її не бажаю, хіба що Шеметам. – Ще в мене могли б 
бути деякі уваги з приводу всіх споминів, але не смію їх робити.

Як Ваше здоров’я тепер? Як узагалі живеться? – Сердечно обох вітаємо Вас і Юлію М.
В. В.

Лист №11 
14-І-24.

Вітаємо Вас, дорогий Євгене Харламповичу, з новим роком. Хай Вам буде лег-
ко знести його на чужині й якомога менше розгубити здоров’я. – Не відписував Вам 
так довго, бо спочатку був хворий, то лежав у ліжку, то вихожувався. А потім вияс-
нилось, що, здається, в Празі можна буде видати мою нову працю, й я кинувся її за-
кінчувати, бо через деякі обставини треба якомога швидче дати рукопис. Та через це
саме не мав і не маю часу ще раз перечитати Ваші спомини. Але, як бачу з Вашого 
листа, вони вже друкуються, то яка ж рація тепер робити нотатки щодо мови? Отже, 
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я рукопис вишлю Ганні Євгеновні, не робля-
чи ніяких нотаток. А щодо Вашої поправки 
«заможний» на «незаможний», то бог з нею, 
не в ній річ, а в усьому тоні. Тону ж Ви, ро-
зуміється, змінити не можете. Та й нехай собі 
буде так, як є. – Але ж і Івашенко46 аж двох до-
чок має. От тобі й справив машинку! – Дуже 
мені чудно: оттаким же хлоп’ям бачив увос-
таннє і раптом: батько, чоловік. – Чи й у Вас 
у Відні такі люті, негарні капцани німці, як 
тут? Не можна вже витримати, мусимо спро-
дувати хутір і тікати звідси. Трудно тут жити. 
Міцно-міцно стискаємо Вам руку.

В. В. 

Лист№12
27-І-24.

Дорогий Євгене Харламповичу.
Дуже шкода, що Ви тоді не дістали мо-

го листа в Вaden. Але що було, то було. – Не
журіться за Україну, хутко будемо слухати ко-
ників! (Як гарно, тепло й художньо Ви напи-
сали про них!) – Вибачте за коротеньку від-
повідь, збіраємось на потяг, їду до Праги.
Сердечно вітаємо Вас!

В. В.

Лист №13 
Friedrichroda. 22-ІІІ-24.

Дорогий Євгене Харламповичу, потрохи починаю оклигуваги, хоч іще не зовсім 
себе добре почуваю. Спасибі Вам за увагу!

Пишете Ви, що хотіли б переїхати до Праги? Я буду в Празі, мабуть, у середи-
ні квітня й буду старатися, щоб Вам здобути дозвіл. Але мушу Вас зарані попереди-
ти, що це тепер не легка річ, бо чехи з великою неохотою дають нові дозволи на в’їзд до 
них емігрантам. Вони, навпаки, стараються виселяти. Крім того, вони з великим засте-
реженням ставляться до людей з монархичним світоглядом. На жаль, непорозуміння 
з Вашим виступом лишило в багатьох вражіння про Вас як про монархиста, і це чехам, 
розуміється, буде відомо, якщо дійде до дозволу, візи й т. п. Боюсь, що вони цим ско-
ристуються, щоб не пустити до себе зайвого емігранта. В кожному разі, що від мене за-
лежить, я все зроблю, щоб цей дозвіл Вам добути. 

А чого Ви, власне, так хочете до Праги? Легче, думаєте, там буде жити? Я сум-
ніваюся. А проте, не знаючи Ваших обставин, судити не можу. – Ми теж, мабуть, пе-

46 ...Івашенко аж двох дочок має... – Його особу встановити не вдалося.
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реїдемо до Праги, продавши сяк-так хутір47. Виручимо, може, те, що вклали в його, 
вернемо виручене тим, що позичили нам гроші на купівлю, та як лишиться ще якась 
сотня-друга доларів, то й буде добре. Коли б не спішити, то можна б краще продати, 
але обставини вимагають мого переїзду до Праги48, а Р. Я.49 сама не може там жити. 
– Як писати Петрусеві й Івашкові? Просто на Благовіщ. 5650? – Сердечно вітаю Вас, 
а Юлію Мик. привітав би, так вона, видно, сердиться на мене. – Напишіть, чи хутко 
Вам треба дозвіл. Як хутко, то я звідси писатиму в Прагу.

В. В. 

Лист №14
Rоиеп. 17-ІV-24.

Дорогий Євгене Харламповичу, незабаром я маю бути в Празі. Там уже знають, 
що Ви хочете туди перебратись, і з боку М. Шаповала та його товаришів ніяких пере-
пон чинитися Вам не буде (та й ніколи ні в кого такого наміру не було!). Коли Ви ще 
візи не маєте й до того часу не матимете, то я постараюсь у Празі зробити все, що бу-
де в моїх силах, щоб помогти Вам у сій справі. Щодо нашого переїзду в Прагу, то нічо-
го певного тепер сказати не можу. Я хоча й справився з хворобою, але деякі неприєм-
ні наслідки лишилися, й з ними треба боротися. Це ж краще робити тут на хуторі, ніж 
у порохнявій Празі. – Не питаю, як Вам живеться, бо знаю, що не роскішно. – Чи чу-
ли Ви, що Мик. К. Садовського51 большевики підманюють їхати на Вкраїну? Справ-
ді, хай би їхав, все ж таки одним свідомим українцем і культ. діячем було б там біль-
ше. – Сердечний привіт від нас обох Вам і Юлії Миколаївні.

В. В.

Лист №15
Roиеп. 22-V-24.

Дорогий Євгене Харламповичу, дуже Ви мене зрадували листом до Петруся! І 
зрадували і засмутили: бідний Петрусь, бідний Івашко, бідні тисячі Петрусів й Іваш-
ків52. Та, очевидно, помочи їм не буде доти, доки не буде її всій Україні. – Я, дійсно, не 
відповів Петрусеві. Але зробив це навмисно, не бажаючи наражати милих мені лю-
дей на прикрості за листи від мене. Але тепер усе ж таки хочу написати (розумієть-
ся, з усією обережністю). Та от яка ж його тепер адреса, коли він переїхав у Черкаси? 
Він пише, що адресу можна в Вас дізнатися. Напишіть мені, будь ласка. Та заразом і 
Івашкову, колись Ви мені писали, та я її не записав, а в листах шукати дуже трудно. 

47 продавши сяк-так хутір – під Берліном, де мешкали Винниченки.
48 ...обставини вимагають мого переїзду до Праги... – Цей намір В. Винниченком не був реалізо-

ваний.
49 Р. Я. – Розалія Яківна Винниченко.
50 ...Благовіщ., 56... – Київська адреса Є. Х. Чикаленка (нині вул. Саксаганського, будинок не зберігся).
51 ... Мик. К. Садовського... – Микола Карпович Садовський (Тобілевич; 1856 -1933), актор, режи-

сер, громадський діяч. У часи УНР – головний уповноважений у справах народних театрів. З 
1922 р. жив у Празі. 1926 року повернувся в Україну, де й помер. 

52 ...бідні тисячі Петрусів й Івашків. – Йдеться про тих, хто став об’єктом репресій в УРСР.
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На великий мій жаль, я не можу Вас 
порадувати приємною звісткою про візу. 
Громадський Комітет, очевидно, Вас ще не 
повідомив, що чехи на його прохання про 
візу Вам відповіли відмовою. Приїхавши 
в Прагу й почавши заходи про в’їзд Вам, я 
вже застав цю відмову. З яких мотивів і при-
чин відмовлено, про це не повідомлено. Ми-
кола Карпович53, з яким я балакав на цю
тему, запевняв мене, що коли б хтось із ви-
датніших діячів Гром. Комітету особисто за-
ходився коло цієї справи, то чехи могли б 
дати візу. Послухавшись Мик. Карп., я по-
чав було робити відповідні кроки в цьому 
напрямі, але тут сталася одна неприємна
історія, яка унеможливила далі мою інтер-
венцію. А саме: на одній гулянці, влашто-
ваній студентами, на яку було запрошено й
мене, двома п’яними хлопцями з напря-
му отаманії (монархічної чи петлюрівської, 
цього мені з певністю сказати не могли) бу-
ло зроблено проти мене безглуздий і бру-
тальний вибрик. Без усякої безпосередньої 
причини ці люди причепились до мене з 
розмовами про соціялізм і Інтернаціонал і, 
очевидно, як соціяліста хотіли образити. Не 

маючи для цього инчих способів, як примітивна лайка, вони почали п’яно лаятись. 
Бачачи, з ким я маю діло, я від подібного роду «дебатів» ухилився. Ця маленька й 
швидче неестетична, ніж сумна історія викликала серед укр. студентства деяке хви-
лювання, і цих двох п’яничок, здається, збіралися судити товариським судом, але я 
попрохав ніяких репресивних заходів проти них не робити. 

Ви, мабуть, дивуєтеся: яке ж Ви маєте відношення до сеі історії. На жаль, вона 
«рікошетом» зачепила й Вас. Річ у тому, що милий Льовушка (Чикаленко), палаючи 
до мене не зовсім мені зрозумілою ворожнечою, занадто піддався цьому своєму по-
чуттю й з ворожости до мене узяв під гарячу оборону цих двох п’яничок. Але, прав-
ду сказати, цих двох парубчаків легче зрозуміти й виправдати, ніж Льовушку: вони 
люди військові (для стипендії зачислені в студенти Педагог. Інстітуту), вони ніко-
ли не мали змоги зазнайомитися з ученням соціалізму, вони не знають, що таке Ін-
тернаціонал, та взагалі в таких людей інтелект розвинений дуже слабо й на всякі не-
зрозумілі їм з’явища вони реагують кулаком і матюком. Але Льовушка називав (та 
й ще, здається, називає) себе соціалістом, він, здавалось би, не повинен був би брати 
під свою оборону людей, ворожих до соціялістів. Та навіть і не в цьому річ, а в тому, 
що ці неандертальські типи людини безглуздо, без усякого приводу, брутально поча-
ли лаяти людину, яка нічого їм особисто злого не зробила, навіть уперше їх бачила. 
Я не знаю, чи правда те, що говорять у Празі, що Льовушка виконує спеціальну ро-

53 Микола Карпович – М. К. Садовський.
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лю агента Петлюри, але чиїм би агентом 
ні бути, які б політичні погляди ні ма-
ти, як би ні бути ворожим до тої чи ин-
чої політичної особи, все ж таки, здаєть-
ся, можна ворожість і незгоду виявляти 
не в п’яній лайці, а так само не боронити 
такі методи політичної «діскусії». Льо-
вушка ж, повторяю, піддавшись своєму
почуттю до мене, розвів гарячу агітацію 
серед студентів-однодумців за цих двох 
неандертальців. 

Навіть закликав складатися й взяти 
їх на утримання, коли їх позбавлять сти-
пендії. (Чого, розуміється, ніхто й не збі-
рався робити).

Поводження Льовушки, мушу сказа-
ти, викликало серед Гром. Комітету біль-
ше обурення й вгиди, ніж поводження 
двох п’яних отаманців. А як він є Ваш син, 
то (психологично зрозуміло) це не могло 
сприяти тому, щоб люди за батька такого 
сина спеціально добивалися до міністра 
і домагалися перегляду винесеної вже
постанови про візу. Розуміючи такий пси-
хологичний стан людей, я вважав за без-
надійне настоювати тепер у цій справі,
гадаючи, що під такий настрій вони не 
зможуть бути досить настійними й твер-
дими в своїх переконуваннях чехів, і спра-
ва буде ще раз провалена. Тому на якийсь 
час її треба залишити. Нехай усе заспоко-
їться, нехай вражіння від гарячої оборо-
ни Льовушки зітреться, тоді можна буде 
знову підняти питання. – Мені особисто 
сумно від такого відношення Левка, бо я 
до його раз у раз почував просто ніжність 
і тепер, крім хороших і теплих споминів, 
про його ніколи инчого нічого не почуваю 
й не думаю. (Навіть і тепер після його та-
кого дивного поводження). – Місяців че-
рез півтора-два я знову маю бути в Празі. 
Думаю, що до того часу все забудеться, і 
можна буде ще раз підняти справу як пе-
ред Гром. Комітетом, так і перед чехами. 
Одначе хоча Мик. Карп, і запевняє, що 
особисте «ходатайство» поможе, а я все ж 
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таки сумніваюсь, особливо після того, коли вже раз одмовлено. В кожному разі, все, що 
від мене залежить, я зроблю.

Чув я від Мик. Карповича, що американці вже платять Ваш гонорар за споми-
ни й що Ви матеріально вже трошки краще себе почуваєте. Та чи надовго вистачить 
матеріялу споминів? – А які то рукописи знайшлися в Зайцева54? Також спомини? 
Можливо, що й їх продати можна.

Сердечно вітаємо обоє Вас і Юлію Миколаївну.
В. Винниченко

Володимир Панченко назвав епістоля-
рій Винниченка–Чикаленка «повістю». А 
ще він сказав, що «важко читати цю повість –
але й корисно. Важко, бо стаєш свідком 
патріотичних надзусиль на тлі вельми по-
ширеного малоросійства, або ж «класич-
ного» українського отаманства з його не-
контрольованою грою амбіцій. А корис-
но – з тих же причин: може, хоч чогось за-
вчить нас наша історія, явлена цього разу в 
долях двох відданих Україні людей». 

54 ...які то рукописи знайшлися в Зайцева? – Павло Іванович Зайцев (1886–1965), громадсько-
культурний і науковий діяч, шевченкознавець, приятель В. Винниченка, автор спогадів про нього. 
1918 р., як і В. Винниченко, мешкав на Княжій горі. 
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Полемічні строфи

Щасливих друзів із Парнасу
лише насмілюсь уявить –
коліна вже самі завчасу 
згинаються побожно вмить:

це – соловей, то – цар на троні, 
ото – пророк, і жрець – отам, 
і хилиться юрба в поклоні, 
кадила сіють фіміам.

А я – хробак! Немає в мене 
від заздрощів спокою й сну. 
Закутавшись у плащ нужденний, 
я свій талант скупий кляну.

«Солодким співом» називати 
свій вірш не маю жодних прав,- 
я думку ледве в прості шати, 
і то з яким трудом, убрав.

«Юдолі» зрікшися «земної», 
до зоряних не мчу країн, 
бо певен істини одної: 
що я – нікчемний праху син.

«Природи голосів звабливих» 
я дослухатися не звик,- 
вони у мертвих переливах 
мені вертають мій же крик.

Немає в мене й «ідеалу», 
щоб я за нього «в бій летів». 
Тепла у серці зовсім мало, 
сама ненависть в ньому й гнів.

Мене «безсмертя» не манило, 
«натхнення» теж чуже мені, 
мій вірш обурення зростило, 
із жовчі виникли пісні.

Я людству теж би, може, «сяяв, 
як світоч, в темряві життя», 
коли б інакших був звичаїв 
і, як у друзів, мав чуття.

Ото щасливці! Мають віру,
Що світ – лавровий гай для них.
А я із життьового виру
Саме життя лише й зберіг…

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Нова естетична якість української літера-
тури: парадокси Винниченкового бунту

Чого ж хотіти більш? Відомо,
які пісні – й хвала така…
А що писав я правду, – в цьому
єдина втіха, й то гірка…

Йозеф Сватоплук Махар
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З кінця ХІХ ст. вплив європей-
ських художніх шкіл на українську
літературу значно посилився. І це не 
була «експансія» ззовні. Це був наслі-
док активного зустрічного руху само-
го українського письменства. Нічого 
не відбувалося раптово й просто. Но-
ве співіснувало зі старим, нерідко на-
роджувалося зі старого, вступаючи з 
ним у складну взаємодію, що тримала-
ся на системі «притягувань – відштов-
хувань».

«Творчість В. Винниченка 1902-
1920 рр. – наголошує В. Панченко. – 
реальне підтвердження цього загаль-
нометодологічного висновку. Вона уві-
брала в себе елементи різноманітних 
явищ, знаменуючи перехід української 
літератури до нової естетичної якості».

Прихід В. Винниченка в літера-
туру припав на той час, коли М. Коцю-
бинський виступив з відомим маніфес-
том стосовно дальшого розширення 
ідейно-тематичних обріїв української 
літератури.

«Винниченко – аналітик 

людських душ, характерів і 

живих образів».

Г. Костюк
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«Діярхія стилів»

Початок ХХ ст. – доба становлен-
ня українського модернізму, а він, як і в ін-
ших літературах, мав переломний характер 
щодо попередніх непохитних, здавалося б, 
літературно-мистецьких канонів. Представ-
ники раннього українського модернізму під-
креслювали свідоме начало у своєму худож-
ньому скеруванні, красномовним свідченням 
чого є слово самих митців:

«Це ж ми були поколінням, що виходило з 
меж етнографізму, безвісного підсвідомого па-
тріотизму» (Г. Хоткевич); 

«Хочемо уникати творів грубо реаліс-
тичних з щоденною життя», «обминаючи вся-
кі тенденції та моралі, – сього в нас до сього ча-
су було більше ніж треба» (О. Дорошкевич);

«Була «Молода Скандінавія», була «Мо-
лода Польша», чому не мала бути «Молода 
Україна» чи там «Молода Муза» (Б. Лепкий);

«...не могли погодитись із тим, щоб тен-
денційний утилітаризм мусив йти в парі з 
творчим людським чувством» (О. Луцький).

Проте власне модерністський етап в 
українській літературі означив своєю твор-

«То була краса, то виховується тіль-
ки  на Україні, але не така, як малюють 
деякі з наших письменників. Не було в неї 
ні «губок, як пуп’янок, червоних, як добре 
намисто», ні «підборіддя, як горішок», ні 
«щок, як повна рожа», і сама вона не «ви-
лискувалась, як маківка на городі», «чор-
на, без лиску товста коса; невисокий, тро-
хи випнутий лоб; ніс тонкий, рівний, з жи-
вими ніздрями; свіжі, наче дитячі губи, що 
якось мило загинались  на кінцях; легка 
смага на матових, наче мармурових що-
ках і великі, надзвичайно великі, з довги-
ми віями темно-сірі очі, з яких, здавалось, 
дивлячись, наче лилося якесь тихо, м’яке, 
ласкаве світло, – то була й уся краса
цієї дівчини». 

В. Винниченко. «Краса і сила»

чістю В. Винниченко, який дебютував на конкурсі «Київської старини» у 1902 році 
оповіданням «Сила і краса». Біограф і дослідник творчості Володимира Винниченка 
Г. Костюк визначив цю подію в українському літературному процесі так: «В історико-
літературному аспекті оповідання «Краса і сила» посідає [...] важливе місце. У боротьбі 
двох літературних поколінь, двох напрямів: старого щиро народницького етнографічно-
побутового реалізму кінця XIX століття і нового психологічно-критичного реалізму та 
неоромантизму XX століття – «Краса і сила» [...] є тим кордонним стовпом, що виразно 
розмежовує ці дві літературні епохи, ці різні літературні стилі. На початку XX століт-
тя в українській літературі остаточно утверджується, як влучно казав колись М. Зеров,
діярхія стилів, тобто співпанування двох стилів: неоромантизму і психологічного ре-
алізму. Своєрідність цього панування в тому, що вони (ці два стилі) не ворогували, не 
воювали один з одним, а, висловлюючись сучасною публіцистичною мовою, мирно 
співіснували. І не тільки співіснували, а й доповнювали часом один одного, а інколи, в 
окремого автора, органічно перепліталися. Це творило умови для нових літературних 
течій, якими так рясніли перші три десятиріччя нашого, віку. Але не В. Винниченко ви-
найшов цю діахронію стилів XX сторіччя. Створилася вона органічно в процесі розви-
тку української літератури. Розпочали цей великий піонерський процес, опираючись 
на тогочасні досягнення європейської літератури, його славні попередники Ольга Ко-
билянська, Леся Українка, Василь Стефаник та інші під патріаршим благословенням 
Івана Франка. Заслуга В. Винниченка тільки в тому, що він перший із письменників 
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XX сторіччя у своїх перших творах ніби підсу-
мував усі досягнення своїх бунтівливих попе-
редників, полемічно відштовхнувся від заста-
рілих мистецьких форм, акцентував увагу на 
новій тематиці, впровадив новий або модер-
нізований типаж та сміливо продемонстрував 
свої мистецькі засоби зображення».

Періодизація творчості 
В. Винниченка

Творчість В. Винниченка виразно ді-
литься на три періоди, як це відзначав ще 
М. Зеров наприкінці 1920-х років, вклю-
чившись у дискусію про роман «Сонячна
машина». Перший охоплює шість років 
(1902-1908 рр.) – «від його першого висту-
пу до таких драм, як «Дисгармонія», «Щаблі 
життя», «Великий молох» тощо». В цей час 
Винниченком було написано «соковиті по-
бутові повісті (...), побудовані трохи на ста-
росвітський лад, але свого часу свіжі і нові 
в українській прозі» («Краса і сила», «Голо-
та», «Контрасти», «Мнімий господін» та ін.). 
Ці оповідання й повісті, за словами М. Зеро-
ва, «зліквідували народницько-умовний об-

«В. Винниченко взяв об’єктом сво-
го спостереження великий натовп людей, 
12 осіб робітників економії, та зате всьо-
го його вивчив і розчленив, і вияснив осо-
бистість кожного члена в її сутності і в її 
ставленні до оточуючих. Від цього не зни-
щується колективний характер життя 
і діяльності цих людей, але представився 
в новому світлі, і навіть несвідомі вчинки 
так освітленого натовпу набули певного 
значення і викликають свідоме відношен-
ня до них читачів. І ні одну з цих особис-
тостей не можна назвати другорядною 
в технічному значенні цього слова. Най-
більш залежні, підлеглі в суспільному зна-
ченні особистості займають у повісті са-
мостійне місце, мають незалежне, «суве-
ренне» значення» .

Леся Українка

раз села, показавши його розшарування та деформацію старого побуту, вони вве-
ли в поле зору української повісті строкових робітників, економічних і заробітчан, 
представили в колоритних постатях і солдатську казарму, і жорстоку «халтурність» 
мандрівної малоросійської трупи («Антрепреньор...»). Вони збудили й увагу укра-
їнської критики».

Приблизно з 1907 року у творчості В. Винниченка настає другий, якісно но-
вий період. На зміну «соковитим побутовим (точніше було б сказати, соціально-
психологічним. – В. П.) повістям» приходить, писав М. Зеров, «імпресіоністична
новела та роман з психологічним завданням, запальна драма з претензією покладати 
основи соціалістичної моралі». Причому, цей новий шлях був «ширший і принадні-
ший, як видавалося самому письменникові – небезпечний та непевний, як видавало-
ся тогочасній критиці». Поштовх дискусіям про «нового» Винниченка дали такі його 
твори, як оповідання «Момент», п’єси «Дисгармонія» і «Щаблі життя».

Нарешті, третій період у творчій біографії Винниченка ознаменований появою 
«Сонячної машини», зміною тем і «методів письма»: «Тема – переупорядкування 
суспільства за допомогою винаходу, засоби її опрацювання – то засоби популярного
в сучасній літературі (йдеться про 1920 роки. – В. П.) і невластивого Винниченкові
раніше, трохи авантюрного, соціально-фантастичного роману, де замість обридливо-
го психологізму з усіма його «онерами», подається «цікава інтрига, актуальні про-
блеми». Це, за словами М. Зерова, «шлях фабульного, «утопійного» роману».
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Ці характеристики можна дещо уточнювати, але головні тенденції, лінії творчої 
еволюції В. Винниченка та її хронологічні рамки М. Зеровим визначено майже без-
помильно.

Ідейний зміст бунту

Творчість В. Винниченка 1900-1920 pp. була реальним підтвердженням того, 
що процес «інтернаціоналізації літературних уподобань та інтересів», який на рубе-
жі XIX і XX ст. ст. став прикметою культурного життя в Європі, захопив і українську, 
культуру. Представник молодшої генерації українських письменників, В. Винничен-
ко був перейнятий ідеєю бунту проти віджилих художніх форм, проти «українофіль-
ської» традиції в прозі і драматургії. Проте в складній «боротьбі генерацій», зокре-
ма – у протистоянні народників і модерністів місце його було вельми специфічним.
В. Винниченко друкувався і в «Раді», і в «Літературно-науковому віснику», і в «Укра-
їнській хаті» (виданнях, які стояли на протилежних естетичних позиціях). Його 
творча постать не вписувалася в рамки якогось одного напряму. З народниками йо-
го зближувало ставлення до літератури як до певної суспільної сили (чимало творів 
письменника, особливо ранніх, друкувалися навіть як видання Революційної Україн-
ської Партії); з модерністами – бажання розбивати «українофільське капище», фор-
мувати нове обличчя української літератури, використовуючи досвід західноєвро-
пейської літератури. 

Стиль бунту В. Винниченка значною мі-
рою визначався рисами його психологічно-
го портрета. Це був порушник правил enfant 
terrible українського письменства, вічно за-
ряджений духом противенства, боротьби, 
екстравагантного виклику. Винятково супе-
речлива натура, В. Винниченко був людиною 
політично заангажованою, лідером україн-
ської соціал-демократії перших двох десяти-
літь XX віку. Соціалістична доктрина у поєд-
нанні з національною ідеєю в його світогляді
відігравали важливу роль, визначаючи іде-
али, переконання й ціннісні орієнтації пись-
менника. Гостре прагнення «стати нарівні з 
передовими націями» змушувало рівнятися 
на кращі зразки світової (передусім – захід-
ноєвропейської) літератури. Саме з ними й 
пов’язувалися його ціннісні орієнтації.

Особливості ранньої творчості

У пору літературного дебюту (юнаць-
ка поема «Повія», ранні оповідання) В. Ви-
нниченко відчував значну творчу залежність 
не від західноєвропейської, а від української

«З бунту літературних» неофі-
тів рано чи пізно постає нова художня
реальність. Об’єктивна ж потреба в 
якісному оновленні української літе-
ратури на межі століть була вель-
ми гострою. Молодий Винниченко з 
його зухвалим намагання заперечи-
ти стереотипи ішов назустріч цій 
потребі».

В. Панченко

«… високий інтелектуалізм, по-
єднаний з абсолютним мовним ре-
алізмом, – ось головна особливість 
мовного матеріалу Володимира Вин-
ниченка».

В. Русанівський 
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літературної традиції (Т. Шевченко, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний). Вини-
кала навіть суперечність: з одного боку, відчутний був «тиск» традиції, пов’язаної з 
іменами попередників, з другого ж – молодому письменнику хотілося вийти з її си-
лового поля, полемізуючи з віджилими, «гаркун-задунайськими» формами в рам-
ках цієї традиції. Звідси – спроби «латентної» критики в оповіданнях «Народний 
діяч», «Сила і краса», «Антрепреньор Гаркун-Задунайський», спрямованої проти 
штампів і шаблонів «малоросійської драми» та прози І. Нечуя-Левицького. Ран-
ні оповідання В. Винниченка давали підстави називати його «українським Горь-
ким». По-перше, молодого українського письменника, як і М. Горького, приваблю-
вав світ «колишніх людей» (босяків, злодіїв, повій), які виламалися з суспільства 
та пануючих у ньому моральних уявлень. По-друге, В. Винниченко, як це помітив 
ще І. Франко, показував цей світ із середини, не моралізуючи й не осуджуючи ні-
кого. У такому нестандартному підході до традиційної моралі був певний виклик. 
Власне, це був початок його затяжної боротьби зі «старою» мораллю заради «но-
вої». Нерозкаяні – і щасливі! – грішники, яких не мучить совість, – цей тип у В. 
Винниченка споріднений з типом «босяків» у М. Горького. При цьому важливою 
є та апологія сили, що прозвучала вже в першому друкованому оповіданні В. Ви-
нниченка («Сила і краса»), поетизація неприборкуваної стихії життя з його при-
страстями й природною «гріховністю». Вже в ранніх творах письменника зустріла-
ся думка про умовність усіляких моральних табу, і саме з неї починалися Винни-
ченкові парадокси, часом вельми ризиковані.

Західні «запозичення»

Інтенсивність генетичних зв’язків творчості В. Винниченка із західноєвропей-
ською літературою підтверджується тим, що письменник нерідко вдавався до запо-
зичень. Історія одного з таких запозичень наочно демонструє як механізми транс-
формації В. Винниченком відомого сюжету, так і наскрізні мотиви у його творчості.

Використавши у драмі «Memento» (1908 p.) кочовий сюжет, який наприкінці 
XIX ст. став популярним завдяки Г. Мопассану та Г. д’Аннунціо (батько, або люди-
на, яка мимоволі опинилася в ролі «батька», убиває власну – небажану! – дитину), 
В. Винниченко згодом повертався до нього ще двічі – в романі «По-свій» (1912 р.) та 
«Записки кирпатого Мефістофеля» (1916 p.). Таким чином, він тричі ставив своїх ге-
роїв у ситуації, коли вони повинні були чимось поступитися: або власними принци-
пами «нової моралі» – або життям дитини. У двох випадках перемагав Принцип, в 
одному («Записки кирпатого Мефістофеля») – дитина. 

Цілком виразним у творах В. Винниченка 1906-1916 pp. був і ніцшеанський 
слід. Парафрази з Ф. Ніцше не раз зустрічаються в текстах романів В. Винниченка. 
Йому близьким був пафос «переоцінки цінностей». Заратустра Ф. Ніцше прокладав 
дорогу «сильним особистостям» В. Винниченка, соціалістам і ніцшеанцям водночас
(Мартин із «Дизгармонії», Мирон Купченко із «Чесності з собою», Вадим Стель-
машенко з роману «По-свій»...), їхня «нова мораль» є мораллю індивідуалізму й си-
ли, але справа в тому, що в ряді випадків на наших очах відбувається повернення 
соціалістів-ніцшеанців по цей бік добра і зла (Вадим Стельмашенко, Андрій Хале-
па...). Крім того, індивідуалізм Винниченкових героїв – це альтернатива соціалістич-
ному знеособленню «Я», перетворенню «Я» – у «граматичну фікцію».
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Ф. Ніцше представляв течію «філосо-
фії життя», і треба визнати, що вплив того
комплексу ідей, який вона несла, відчутно по-
значився на творчості В. Винниченка. Герої-
ніцшеанці в нього є виявом туги автора за 
сильною, нерозщепленою особистістю. Дуже 
важливим для письменника було уявлення
про світ як вічну гру ірраціональної стихії – 
життя: все, що посилює його – є добром та іс-
тиною, все, що послаблює – є злом і брехнею. 
Саме такий пафос характерний, зокрема – 
для драми «Брехня». Повнота життя, віталь-
ність, нічим не стримуваний активізм для 
В. Винниченка важливіші за крихкі й віднос-
ні моральні категорії.

Афоризми Ф. Ніцше «підказали» укра-
їнському письменнику кілька новелістичних 
сюжетів («Таємна пригода», «Момент»).

Німецький філософ стимулював ху-
дожницьку сміливість В. Винниченка, коли 
йшлося про постановку гострих морально-
філософських проблем, він «провокував»
його на бунт проти анахронічних форм сус-
пільного й індивідуального життя. Але носії 
цього бунту, ніцщеанці-соціалісти з романів 
і п’єс письменника, нерідко виявлялися ма-
лопривабливими резонерами, чия «чесність 
з собою» оберталася цинізмом і через те не 
приваблювала, а відштовхувала.

Витоки «експериментаторства»

Про наслідування Г. Мопассана чи 
Г. д’Аннунціо не йдеться: у В. Винниченка – 
свої художні завдання. Сюжет, пов’язаний з 
убивством дитини, яку батько (чи «батько») 
виставляє на крижаний холод, потрібен йому 
для перевірки героїв, які сповідують «нову мо-
раль», в якій не останнє місце займає апологія 
сили й індивідуалізму. Герої експериментують 
– і виявляється, що ціна їхніх експериментів 
надто висока, моторошна, нелюдська.

Так з’являється у В. Винниченка йо-
го генеральна тема, його «длинная мысль», 
сумнів: чи можливо «виправити» життя 
шляхом насилля над ним? Чи є така «тео-

«До невпізнання відбився в тім дзерка-
лі і тип надлюдини Ніцше. В Ніцше він над-
людина, у Винниченка, напр., – підлюди-
на. Ніцше проповідує до дальніх. Винничен-
ко – любов до ближніх, до самого себе, до 
свого тіла і до його розперезаних інстинк-
тів насамперед. В автора Заратустри – 
це blond Bestie, в автора «Щаблів життя» 
– це «вільна скотина». Ніцшевський тип у 
західній літературі – це Глан з «Пана», в 
нашій – Мирон з «Щаблів життя». Там – 
брутальний, веселий і страшний грач. Тут 
глуповато-цинічний і розпусно-похітливий 
балакун».

Д. Донцов  

«Багато в чому саме з Ніцше виріс 
Винниченко-мораліст, принаймні його ху-
дожнє трактування особи і колективу».

Н. Шумило

«…не в індивідуалізмі й надлюдині  Ніц-
ше треба шукати основ Винниченкових 
творів, присвячених проблемі етики, а в за-
садах соціалізму».

Д. Гусар-Струк
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рія», ідея, які варті були її упровадження в жит-
тя будь-якою ціною?

Закономірно поставало й питання про
людей, які дають собі право «виправляти» жит-
тя за заданою умоглядною схемою в ім’я від-
стороненої, хоч начебто й правильної, гуман-
ної ідеї. У В. Винниченка з’являється тип
героя, в якому поєднано риси соціаліста й ніц-
шеанця. Купченко із «Щаблів життя», Кривен-
ко з «Memento», Стельмашенко з роману «По-
свій» формулюють для себе принцип «чесності 
з собою» і намагаються послідовно дотримува-
тися його. Проте бунт проти дисгармонії в ім’я 
внутрішнього ладу обертається несподіваними 
наслідками, осоромленням Принципу. Смерть 
дитини постає як жахливий результат насилля 
схеми над життям.

В. Винниченко, влаштовуючи перевірку 
своїм героям та їхнім теоріям, прагнув занури-
тися в загадкові глибини людської психіки. Його
цікавила роль інстинктів і підсвідомості у пове-
дінці людини, загалом ірраціональна сфера. Як 
би не бунтували його герої проти біологічних 
програм – а нерідко ідея, принцип, теорія таки 
розбиваються об силу інстинкту, об просте і вічне 
синівське чи батьківське почуття.

«Бути чесним з собою – ось 
та присадкувата капличка, з якої 
добродій Винниченко збирається 
весь світ охопити. [...] Бути чес-
ним з собою – та хто ж проти 
цього хоч слово скаже, але ось де 
лихо – все життя людське в цю 
формулу не втулиш, бо людина 
не живе ізольовано, як Робінзон на 
безлюдному острові, а тисячами 
ниток зв’язана з іншими людьми 
і потрібно не лише особисту, а й 
громадську мораль установити».

С. Єфремов

Експериментатори й піддослідні

Карфаген старої моралі має бути зруйнований – цей рефрен звучить у багатьох 
творах В. Винниченка, принаймні тих, які датовані 1906-1916 роками. Щоб переко-
натися в цьому, достатньо погортати його оповідання «Момент», п’єси «Memento», 
«Брехня», «Пригвождені», «Мохноноге», романи «Чесність з собою», «По-свій», 
«Божки», «Заповіти батьків», «Записки кирпатого Мефістофеля»... Але в тім то й 
річ, що самим запереченням-відкиданням В. Винниченко не обмежувався. Він нама-
гався конструювати свої моделі «нової моралі».

І тоді з’являлася теорія «чесності з собою», яка передбачала єдність думки,
почуття й дії, – на противагу дисгармонії, розладові між словом та ділом. Головне – 
бути в злагоді з самим собою, що ж до норм пануючої моралі, то ними можна знехту-
вати як такими, що суперечать природності й повноті життя.

І тоді його герої зав’язували дискусії про перебудову шлюбу, нові взаємини між 
статями, про «пробні шлюби», об’єднання повій у профспілки, про «перебудову лю-
дини»… Втім, вони не лише дискутують, а й намагаються втілити свої чудернацькі 
«теорії» в життя…

У п’єсах і романах В. Винниченка, як правило, присутні опозиційні пари героїв. 
Монологи одних наштовхуються на не менш пристрасні монологи інших.
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З одного боку – експериментатори, ті, 
про кого можна сказати словами В. Вереса-
єва: «Кожен перетворив свою душу в якусь
лабораторію, зосереджено обмацує свої хотін-
ня, вимірює їх, сортує, спотворює, безперечно 
ставить над ними химерні досліди, – і зрозу-
міло, що безпосереднє життя відлітає від зму-
чених хотінь» (сказано це було про героїв
Ф. Достоєвського, але з точністю один до од-
ного ці слова можна повторити й стосовно 
Винниченкових експериментаторів).

Назву цих самозваних апостолів «но-
вої моралі» поіменна: Революціонер Мартин 
із «Дизгармонії» (1906 р.), Заводський крес-
ляр, партієць Мирон Антонович Купченко із 
п’єси «Щаблі життя» (1907 р.), він же – цен-
тральний персонаж роману «Чесність з со-
бою» (1909 р.).

Художник Василь Кривенко (драма 
«Memento» —1908 р.). Лікар Зінько Чупру-
ненко (драма «Великий Молох» – 1908 р.). 
Поет Вадим Стельмашенко (романи «По-
свій» та «Божки» – 1912-1914 рр).

Все це – варіації одного й того ж типу
соціаліста-ніцшеанця, людини, якою керує 
жадоба «переоцінки цінностей». Усі вони 
прагнуть жити згідно з власною «теорією», 
яка стає для них суворою догмою, ідолом.

Синдром Роскольникова у соціалістів-
ніцшеанців Винниченка виявляється в їхньо-
му затятому бажанні довести експеримент до 
кінця, підігнавши життя під схему. Але щора-
зу експеримент закінчується трагічно… І тоді, 
коли в жертву «чесності з собою» приносить-
ся дитяче життя («Memento», «По-свій»). І
тоді, коли «сильні особистості» тріумфують по-
руч із трупами ближніх («Чесність із собою»).

Щоразу смерть, смерть, смерть – як пла-
та за експерименти, за перебування «по той 
бік добра і зла» (у снах Раскольникова теж, до 
речі, люди перестали розуміти, «что считать 
злом, что добром...»)...

З другого ж боку, експериментаторам, 
людям «нової моралі» у В. Винниченка про-
тиставлені ті, хто мучиться сумнівами й пере-
сторогами.

«… у Винниченкових творах не бачиш 
зовсім того  улюбленого українського села, 
яке по трафарету можна було змальову-
вати в двох варіаціях: або Шевченкове ра-
дісне, захоплене і ідеалізоване «село і сер-
це одпочине...», або Грінченківське тужли-
ве і гірке:

Убогії ниви, убогії села. 
Убогий обшарпаний люд...»

О. Гермайзе

«У творах Винниченка постійно обі-
груються парадоксальні судження Бердя-
єва, типу: 

«Жалість може привести до відмови 
від свободи. Свобода може спричинити без-
жалісність»; 

«Людська особистість таємничіша за 
світ. Вона і є цілим світом»;

«Я не можу визнати істинним те, що 
мені нав’язують як істину, якщо я сам не 
пізнаю цієї істини. Я не можу визнати 
брехнею те, у чому я вбачаю істину, тіль-
ки тому, що від мене вимагають визнати 
це брехнею»;

«Не можна відмовитися від любові, від 
права і свободи любові в ім’я обов’язку, за-
кону, в ім’я громадянської думки, але мож-
на відмовитися в ім’я жалості і свободи».

Л. Ожоган
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У «Дизгармонії» є Мартин з його культом сили, – але є й Грицько, який кри-
чить, що він не хоче «бути чиновником революції». Не хоче брехати, спотворювати 
високу ідею...

У «Memento» «теоріям» Василя Кривенка найчастіше опонує Олеся, а потім – і 
Антоніна.

Катехізис Мирона Купченка («Щаблі життя» та «Чесність з собою») викликає 
опір у Тараса Щербини. Його передсмертний лист – це моторошна інвектива, про-
кляття лукавим «гіпнотизерам», які «обіцятимуть при соціалізмі все те, що самі ма-
ють тєпєр», які забувають про дух на догоду тілові...

Яка із цих двох антагоністичних груп героїв ближча авторові? А в тому-то 
й річ, що тут доводиться говорити про Винниченків дуалізм, його амбівалентну 
«розчахнутість» між різними позиціями. Його голос присутній і в репліках Мар-
тина, і в репліках Грицька; у монологах Мирона Антоновича – і в словесних пар-
тіях Тараса Щербини... Звідси – відчуття «розмитості фокусу», суперечливості й
парадоксальності авторської позиції. Підтвердженням такого висновку є щоден-
никові записи й статті В. Винниченка: в них легко впізнати ті думки й формули, 
які письменник віддавав літературним героям, причому – героям, які опонують 
один одному.

Винниченків дуалізм означав, що у Володимирові Кириловичу Винниченкові 
змагалися художник – і доктринер, «Достоєвський» – і «Троцький»…

Теорії та реалії

Безперечно, привертали увагу й програмно-теоретичні декларації В. Винни-
ченка, подібні до таких висловлювань у листах до Є. Чикаленка: 

«...всякими путями, всякими способами, а ми мусимо стати (в культурі) на рів-
ні з передовими націями...»;

«стиль, способи малювання [Нечуя-] Левицького не можуть бути прикладом»;
«навіть Тургенєв, Золя і Мопассан вже «оджили своє», а «в свій час вони тим і 

були привабливі, що посувались вперед і шукали нового».
Проте, прагнучи нових форм, письменник водночас виступав проти «тих кривляк, 

які гоняться за модернізмом і жертвують навіть здоровим розсудком в своїх творах».
Крім того, Винниченко намагався сформулювати деякі постулати марксист-

ської літератури. В статті «Спостереження непрофесіонала. Марксизм і мистецтво» 
він вів гостру полеміку з ідеологами модернізму, обстоюючи, по суті, принцип пар-
тійності літератури (Дзвін. – 1913. №12), за що був гостро розкритикований М. Єв-
шаном. На думку В. Панченка, у постулатах В. Винниченка, в його закликах твори-
ти літературу суспільної дії, що вела б у «голубу далечінь», проглядали контури «те-
орій соціалістичного реалізму».

Інша річ, – «наскільки твори Винниченка відповідали цим деклараціям. По-
лемічно загострені маніфести молодого письменника далеко не завжди діставали 
адекватне ідейно-естетичне вирішення. До того ж, він не скрізь з належною чіткістю
визначав авторську позицію в своїх творах, нерідко даючи підстави для ототожнення 
її з висловлюваннями окремих героїв».



172Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

Романістика

Завдяки В. Винниченку нових ознак набув жанр 
українського реалістичного роману. Якщо наприкін-
ці XIX ст. здобутки української прози пов’язувалися 
насамперед з романом соціально-психологічного
типу, то на межі сторіч заявив про себе роман пси-
хологічний. Романи ж В. Винниченка прикметні вже 
тим, що в них відсутня гостра соціальна конфлік-
тність, притаманна його ранній новелістиці. Май-
же всі вони – з життя української інтелігенції. Село 
в романах письменника практично відсутнє. Лише 
в деяких творах, таких як «Чесність з собою», «По-
свій» вгадується кипіння соціальних пристрастей: 
збираються на збори революціонери, десь готуєть-
ся страйк робітників, хтось згадує потрясіння, пере-
житі 1905 року... Мирон Купченко із «Чесності з со-
бою» лише номінально заводський кресляр. Автора 
цікавлять морально-психологічні аспекти його пове-
дінки, його «теорія» і здатність (чи нездатність) бу-
ти цілісною особистістю. Світ Винниченкових інте-

лігентів переважно замкнутий родинними рамками, важливу роль у ньому відведено 
складній любовній інтризі, «трикутникам» та «багатокутникам», покликаним про-
демонструвати химерію життя в його парадоксальних виявах. Світ, про який ідеть-
ся, – це повсякдення, в центрі його – поети, археологи, лікарі, журналісти, художни-
ки, юристи...

Крім того, в романах В. Винниченка послаблена роль фабули, увага автора зосе-
реджена на психології персонажів.

Щодо останніх зауваг, цікавими на наш погляд, є спостереження Панченка, 
в яких він наголошує, що внутрішні конфлікти персонажів цікавлять Винничен-
ка більше, ніж зовнішні. А звідси домінування «рефлектуючи» героїв, безпосередня 
психічна активність яких, невіддільна від самоаналізу, осмислення своїх життєвих 
принципів, цілей, цінностей, прагнень. Рефлексія в них є засобом самоконтролю та 
самовдосконалення. У зв’язку з цим письменник значну роль відводив внутрішньо-
му мовленню героїв, на відміну від творення їх характерів через безпосередню дію, 
авторську характеристику, монологи, діалоги тощо. Відповідно й добирались прийо-
ми (невласне пряме мовлення й внутрішні монологи, динамічні портрети і т. ін.) для 
оголення складної, часом надламаної психіки персонажів – очевидно, саме цим, ви-
словлює припущення В. Панченко, можна пояснити той факт, що в романах «В. Ви-
нниченка досить часто зустрічаються щоденники героїв («По-свій»), листи («Хо-
чу!»), записки («Чесність з собою»). Слово «записки» навіть винесено ним у заголо-
вок роману 1916 р. – «Записки Кирпатого Мефістофеля». Оповідь тут чи не вперше 
в українській романістиці ведеться від першої особи» .

Подібна складність була новою для українського реалістичного роману. Неспо-
діваною, порівняно з ранньою новелістикою, виявилася у Винниченка-романіста й 
функція пейзажу. Він майже зник, за винятком хіба що розкішних описів природи в 

«Обсягом і різнома-
нітністю своєї темати-
ки, діапазоном проблем 
і масою людських типів
Винниченко, безперечно,
стає на рівні першої-
ліпшої літератури євро-
пейської».

А. Річицький
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«Як психолог, він може стати 
в рівень з Достоєвським, Гамсуном, 
Гансоном; всю свою здібність пись-
менник вживає на те, аби, розкри-
ваючи душу народну, віднаходити 
в ній дорогі перлини-самоцвіти. Це 
може робити не тільки великий пси-
холог, а також і чоловік, перейня-
тий високими ідеалами любови та 
справедливості. І якими маленькими 
в порівнянні з Винниченком здають-
ся інші препаратори народної психі-
ки, кажучи не тільки про нашу літе-
ратуру, а й світову! Навіть М. Горь-
кий, що придбав світову популяр-
ність за розкриття душі соціяльно-
го низу, не показав і десятої части-
ни, що дав Винниченко».

І. Кончіц

романі «Хочу!». На зміну сільському матеріалові багатьох Винниченкових оповідань 
прийшов урбаністичний колорит. Тим часом у новелістиці В. Винниченко залишався 
більш традиційним, тому можна назвати лише кілька його творів «короткого» жанру, 
які ставали об’єктом гарячих суперечок, принаймні на рівні усних обговорень та при-
ватного листування, – «Дрібниця», «Момент», «Рабині справжнього», «Те ж саме».

• Чому література реалізму на початку XX століття втрачає свої позиції?

• Який новий тип художньої свідомості приходить на зміну реалістичному?

• Чи можна описати приватне  життя людини, її внутрішній світ, оминаючи 
прийоми психологічного аналізу і методи психолого-філософського осмис-
лення дійсності?

• Як творчість Винниченка ілюструє перехід до нового художнього методу?

• Чим пояснюється популярність його творів одразу після появи і їхня акту-
альність уже майже через сто років?

«Достоєвські» мотиви і впливи

Надзвичайно уважне ставлення В. Винничен-
ка до діалогів споріднює його твори із романами Ф. До-
стоєвського. Мають вони вигляд словесних двобоїв, за-
пеклих дискусій з приводу певної ідеї («теорії»), що
давало критикам підстави говорити про публіцистич-
ність і «проповідництво» у творчості письменника. «Є 
в романах українського автора і момент поліфонії, що 
зближує їх з романами Ф. Достоєвського. Поліфонія, за 
М. Бахтіним, передбачає у Ф. Достоєвського «множин-
ність самостійних голосів і свідомостей, які не злива-
ються», «множинність рівноправних свідомостей». «Го-
ловні герої Достоєвського не тільки об’єкти авторсько-
го слова [...], а й суб’єкти власного» (Бахтін М. Пробле-
ми поетики Достоєвського). У В. Винниченка теж бачи-
мо складну взаємодію авторського голосу з голосами пер-
сонажів. Критики 1910-х років [...], сприймали монологи
Купченка як такі, що висловлюють авторську позицію. При 
цьому вони не помічали, що авторові близькі й сумніви Та-
раса Щербини – Миронового опонента. Авторське «Я» ні-
би розщеплюється, роздвоюється, і в цьому зв’язку слід го-
ворити про Винниченкову амбівалентність. Тези Петра За-
болотька у романі «Заповіт батьків» так само авторські, як 
і антитези Михайла. Авторський голос розчинений у голо-
сах різних героїв, які часто мають протилежні погляди.
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Винниченкові моделі «нової моралі»

Пафос заперечення, рішучого відкидання буржуазної моралі як фарисейської, 
лицемірної, віджилої супроводжувалося у В. Винниченка активним пошуком, кон-
струюванням моделей моралі нової, соціалістичної. На цьому шляху йому доводи-
лося продиратися не тільки крізь павутиння стереотипів, а крізь власні ілюзії та су-
перечності. Але – світло «далекого пункту» кликало до себе темпераментного автора, 
сповненого енергії перетворення суспільних обставин (і людини – теж!).

Була в цьому енергійному прагненні данина часові. Можна назвати три факто-
ри, що зумовлювали характер Винниченкових експериментів із мораллю, визначали 
напрямок його творчих шукань.

Творча практика В. Винниченка у 1907-1916 рр. досить багата як на типологіч-
ні, так і на контактні зв’язки зі світовою літературою. Існують, як відомо, різні форми 
міжлітературних сходжень: запозичення, наслідування, стилізація, образні аналогії, 
ремінісценція, алюзія, імпульс, літературний збіг, пародія, травестія тощо. Констру-
юючи моделі «нової моралі», В. Винниченко менше всього прагнув наслідувати чи 
стилізувати. Проте запозичення, ремінісценції й алюзії (не кажучи вже про імпульси, 
що йшли збоку, нерідко пробуджуючи бажання полеміки або творення власних «вер-
сій») у нього зустрічаються не так і рідко.

Суб’єктивно Винниченко не був заперечником моралі як такої, він лише шукав 
моделі нової моралі, яка б замінила стару – лицемірну й анахронічну. Тим самим він 
підключався до тієї загальної тенденції, про яку у зв’язку з філософією Ф. Ніцше 
говорив Т. Манн: «Моральний критицизм був не тільки і не стільки індивідуальною 
схильністю самого Ніцше, скільки загальною тенденцією епохи. Епоха ця – кінець 
століття, коли європейська інтелігенція вперше виступила проти ханжеської моралі 
свого вікторіанського буржуазного століття».

Доводиться визнати, що в критичному пафосі В. Винниченко був переконливі-
шим, ніж у конструктивних аспектах свого бунту. Ф. Ніцше стимулював його до роз-
думів над тим, що К. Міхальський називає «проблематичністю, історичністю, крих-
кістю основних моральних понять, які формують наші знання і поведінку (таких, як 
«правда», «брехня», «добро», «зло»...). Чи не найхарактернішим прикладом цього є 
п’єса В. Винниченка «Брехня» (1910).

Обґрунтуйте кожен з трьох факторів прикладами з додаткових джерел:
1. Революція моральної свідомості, потреба переоблаштування світу на 

принципово нових засадах, що породила на початку ХХ ст. моду на соціалістичну 
літературу.

2. Філософські ідеї Фрідріха Ніцше, які вже в 1890-ті роки стали в Росії 
своєрідним «знаком доби».

3. Художня література кінця ХІХ – початку ХХ ст. з її сміливою постанов-
кою вічнозлободенних морально-філософських проблем.
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Вартість «нової моралі»

Питання про ціну експерименту – це, 
власне, одне з тих «достоєвських» питань, які 
часто зустрічаються у творах В. Винниченка. 
Неможливо погодитися з Д. Гусар-Струком, 
який називає порівняння Винниченка з До-
стоєвським чи його поглядів з філософією 
Ніцше – наївними: мовляв вони (порівняння)
«можуть мати сяку-таку рацію в поодиноких 
збіжностях тем, персонажів чи висловів тих 
персонажів». Та ні: В. Винниченка, як і Ф. До-
стоєвського, мучили пекучі як для 1860-1880-х 
pp. XIX ст., так і для початку століття ХХ-го пи-
тання про мету і засоби, про мораль «нових лю-
дей», про плату за соціальне прожектерство...

Не дивно, що герої В. Винниченка раз-у-
раз опиняються в ситуації Раскольникова: ідея 
потребує від них жертвоприношень. А в кін-
ці кінців виникає сумнів щодо можливості до-
сягнення щастя ціною кровопускання (ціною 
«сльози дитини» – у Достоєвського; ціною 
життя дитини – у Винниченка...). У В. Винни-
ченка є довгий ряд персонажів, для яких ха-
рактерний синдром Раскольникова. Жадаючи 
переоцінки цінностей, прагнучи зробити світ 

«Він не так обережний і ніжний в роз-
важенні станів людської душі – як Досто-
євський; він не завсе видержує міру митця 
в описах низів і днищ людської маси – як це 
чинить Горький; він, наконець, не вміє на-
віяти на читача легіт суму із дрібкою іро-
нії – в  чому такий майстер Чехов. Так але 
за те скрізь видко, що Винниченко всюди є
самим собою – перш за все здоровим і силь-
ним мушиною, щирим і діяльним громадя-
нином та своєрідним українським пись-
менником».

І. Свенціцький

кращим і досконалішим, вони не помічають, як стають заложниками ретельно скон-
струйованого Принципу, що перетворюється в догму, ідола. Шукаючи гармонії в посту-
латі «чесності з собою», вони спричинюють нову дисгармонію, бо переступають через 
вічні істини, через загальнолюдські начала моралі в ім’я примарного утопічного ідеалу.

В цьому розумінні характерними є, зокрема, колізії роману В. Винниченка «Чес-
ність з собою», в якому «нова мораль» змушує революціонера Мирона Купченка не 
вибирати засобів і навіть переступати через ближніх... Але Раскольников приходить 
до каяття; Купченко ж начебто тріумфує. Живий, людський образ його ледве вгаду-
ється з-за холодного лику. Холод зникає лише тоді, коли світло вічних істин (тобто, 
загальнолюдські моральні цінності) приходять на зміну конструкції «нової моралі».

Автор і герой 

Тут неминуче постає питання про стосунки автора і героя, про авторську пози-
цію у Винниченкових творах.

У критиці низка персонажів не раз ототожнювалися з літератором, а тим ча-
сом, Винниченку-художнику властива амбівалентність, яка й визначає його стосун-
ки з героями. У романах і п’єсах письменника часто присутні опозиційні пари героїв 
(напр.: Мартин – Грицько в «Дизгармонії», Купченко – Тарас Щербина у «Чесності з 
собою» тощо). Авторський голос присутній як у монологах одних, так і в монологах 
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інших персонажів, які протистоять один одному. Так виникає відчуття «розмитості 
фокусу», суперечливості й парадоксальності позиції автора, його дуалізму й амбіва-
лентної «розчахнутості» між різними героями

Підтвердженням цього є щоденникові записи й листи письменника, – думки, 
висловлені в них, впізнаються в словесних партіях героїв-антагоністів! В. Винни-
ченко пропускає крізь себе різні голоси життя, влаштовує експеримент, щоб вивес-
ти певну закономірність. Але в таких випадках художній результат не завжди збіга-
ється з авторським наміром. Сказатися може щось інше – не те, що передбачалося 
початково, наприклад, про бісівщину «нових людей», отих численних соціалістів-
ніцшеанців, які дали собі право «виправляти» життя. Чим не «достоєвський» мотив?

Є. Чикаленко згадував, що Недоторканий мав прототипа – якогось О. Боро-
дая, українця-емігранта, американського громадянина, інженера-електротехніка за 
фахом. «Людина вже літня, але надзвичайно завзята, хоч настроєна вже занадто шо-
віністично проти всього московського, – писав про нього Є. Чикаленко. – ... В. Вин-
ниченко дуже влучно змальовував цей тип в своєму чудовому оповіданні «Помірко-
ваний та Щирий». Ця «щирість» переходила у Бородая вже всякі межі дозволеного, 
а тому з ним небезпечно було бувати між людьми, щоб не вскочити в якусь халепу.

Кілька свідчень мемуариста про подібні халепи варто подати детально – тоді 
більш зримо постане «натура», з якої писався Винниченків персонаж.

«Тоді це вже був зовсім сивий дід, великий на зріст, огрядний, з великою лисою 
головою і довгими білими запорозькими вусами. Сам він себе називав «американ-
ським гайдамакою». Хоч він і справді мав вигляд гайдамаки, але в дійсності це був до-
сить сентиментальний український ідеаліст, що здавалося тільки удаві із себе якогось 
хижака. … Таких завзятих, інтенсивних українців у нас тоді ще не було. Москалів він 
ненавидів усією душею, і при сутичках з ними губив усяку рівновагу і раз у раз попа-
дав з ними у конфлікт...

Коли він якийсь час проживав у Львові, то навмисне шукав сутички з москвофі-
лами, щоб, як він казав, «помочити руки в кацапській крові».

Одного разу зайшов він з рецептою до аптеки за ліками. Аптекар-жид сказав йо-
му по-польському:

– Проше за пул-годзіни.
– Як? – питає Бородай, наче не розуміючи. Аптекар повторив, тоді Бородай з 

притиском зауважив йому, щоб той відповів йому по-українському, бо Львів —укра-
їнське місто.

Тут стояв якийсь добродій і, думаючи, що Бородай не розуміє польської мови, 
ввічливо сказав по-московському:

– Они говорят, что будет готово через полчаса.
Бородай скочив, як опечений, і накинувся на того добродія, як лютий звір.
– Ах ти, мордо кацапська! Я виїхав з Росії і думав, що вже не почую цієї «падлю-

чої» мови, а ти, московський задрипанець, і тут загиджуєш нею повітря!
А коли обурений добродій щось відповів, то Бородай накинувсь на нього з па-

лицею. Переляканий аптекар вискочив з ґвалтом на вулицю. Прибігла поліція і, по-
садивши обох до фіакра, повезла списувати протокол. Дорогою виявилося, що той
добродій зовсім не москвофіл, як думав Бородай, а поляк з Росії, який теж ненави-
дить москалів. Тоді Бородай чемненько перепросив його, але все ж таки мусів запла-
тити штраф за бешкет в публічнім місці.
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Коли прийшла до Києва звістка про атентат Січинського на А. Потоцького, то 
Бородай, їдучи зо мною в трамваї, на ввесь вагон хвалився, що то він подав приклад 
галичанам, розбивши голову москвофілові у Львові, який наваживався говорити з 
ним «цією падлючою мовою»».

Отож за літературним героєм твору, що його Є. Чикаленко визнав «чудовим 
оповіданням», стояла вельми екзотична реальна особа!

«Бісівщина»

Винниченку діставалося від М. Горького і більшовицької критики за знімання 
романтичних шат із революціонерів (з тих же мотивів звинувачувався в реакційнос-
ті й автор «Бісів»). Насправді ж він – на відміну від Ф. Достоєвського – не ставив 
під сумнів саму революцію (бо ж і сам належав до тих, хто наближував її), проте «бі-
сівське» начало в ній не проходило повз його увагу. «Бісівщина» за Винниченком –
це, по-перше, лицемірство, дисгармонія між ідеалами і революційною практикою, 
між гаслами і реальними діями. По-друге, нічого доброго не віщувало знеособлення
«Я», знецінення особистості, принесеної в жертву культові «Ми». По-третє, симп-
томатично те, що у В. Винниченка кілька разів з’являються зловісні постаті партій-
них догматиків-функціонерів, які виступають як жорстокі виконавці якоїсь бездуш-
ної «волі партії» (Абстракт у «Великому молоху», Цінність Маркович у «Базарі»).

Людські «безодні»

Із Ф. Достоєвським українського письменника зближував інтерес до безодень, 
до останніх питань, до людського підпілля. Саме тут криється одна з причин роздрато-
ваного відгуку В. Леніна про роман В. Винниченка «Заповіт батьків», у якому вождь 
більшовиків побачив «архискверное подражание архискверному Достоевскому».

У «Заповіті батьків» справді є очевидні перегуки з Ф. Достоєвським. Фінал тво-
ру дуже нагадує фінал «Злочину й кари». Тоня, ця страждаюча «повія мимоволі», яка 
вирушає на каторгу з Петром Заболотьком, як літературний персонаж своєю появою 
цілком завдячує Соні Мармеладовій. У дусі Ф. Достоєвського – і полеміка щодо «ма-
теріального» й «духовного» в людському житті з характерним висновком Заболоть-
ка про те, що лихо – не лише від «соціальних умов», а й від неготовності людини до 
морального самовдосконалення.

Але, солідаризуючись із Ф. Достоєвським щодо ролі моральних чинників,
В. Винниченко шукав опори не в християнських чеснотах, а в «новій моралі», зно-
ву – як і в багатьох інших своїх творах – виявляючись переконливішим у розвінчан-
ні старих «божків», аніж у моделюванні того, що має замінити їх. Не випадково Забо-
лотькова «проповідь виправдування проституції», як і загалом його мораль «без бе-
регів», викликає протидію його брата, соціаліста Михайла.

Роман «Заповіт батьків» має очевидні художні слабини (переускладненість 
«чоловічо-жіночих» стосунків у сюжеті; надміру форсований публіцистичний еле-
мент; химерність і наївність центрального героя; «обридливий психологізм», на який 
звертав увагу М. Зеров...). Проте, зрозуміло, він ніяк не заслуговував на ту сумну долю, 
яка була спричинена «канонізацією» критичного відгуку, що зустрівся в одному з при-
ватних листів В. Леніна.
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Суперечність «художник – доктринер»

Винниченків антиутопізм дивним чином поєднувався з утопізмом, відчут-
тя «бісівщини», провіщення моторошної плати за насилля над життям уживалися з 
конструюванням «нової моралі», в якій виразно відчувалося відлуння соціалістичної 
доктрини. В цьому розумінні у В. Винниченкові змагалися «Достоєвський» (худож-
ник) – і «Троцький» (доктринер). Суперечність між ними помітна в багатьох творах 
письменника.

Свого часу М. Салтиков-Щедрін спостеріг, що Ф. Достоєвський «вступає у сфе-
ру передбачень і передчуттів, які є метою не безпосередніх, а дуже віддалених пошу-
ків людства». Зокрема, писав М. Салтиков-Щедрін, він прагне «зобразити... людину, 
яка досягла повної моральної і духовної рівноваги... І що ж? не дивлячись на осяй-
ність такого завдання. ... Достоєвський, анітрохи не вагаючись, тут же сам підриває 
свою справу, виставляючи в ганебному вигляді людей, чиї зусилля цілком спрямова-
ні в той же бік, у який, напевно, націлена й заповітна думка автора».

У В. Винниченка – дуже схожа суперечність: він теж зображує героя, який на-
чебто відповідає уявленням про належне («сильна особистість», яка відкидає лице-
мірну суспільну мораль і хоче жити за новими, більш досконалими принципами), –
але в тім то й річ, що сам же письменник і «підриває свою справу», оскільки виявля-
ється, що його «сильні особистості» мають досить монструозний вигляд.

Це глибока внутрішня колізія Винниченка-художника: він весь час поривався 
виносити на обговорення суспільства гострі проблеми, пропонуючи свої «сценарії 
щастя» і навіть впадаючи в «малахіанство» (за що його згодом пародіюватиме автор 
«Народного Малахія» М. Куліш), – і, разом з тим, утопізм у нього не був безогляд-
ним, оскільки «нейтралізувався» антиутопізмом.

Драматургія: продовження теми

Cтape й нове переплітаються і в драматургії В. Винниченка. На думку Л. Мороз, 
«за багатьма зовнішніми ознаками п’єси В. Винниченка видаються ближчими не так 
до української класичної традиції, як до західноєвропейської так званої нової драми». 
Дослідниця аргументовано доводить спорідненість драматургії В. Винниченка з «но-
вою драмою». Полемічною є лише її теза про домінанти («не так до української, як до 
західноєвропейської») Зв’язок із українською класичною традицією лише констату-
ється але не увиразнюється. А він, безперечно, був, і досить очевидний.

Зупинимося зокрема лише на одній лінії цього зв’язку – на елементах мелодра-
ми в деяких п’єсах В. Винниченка. 

• Що нового дізналися про Винниченка-філософа?
• Як можна окреслити коло його філософських досліджень?
• Яким письменник бачить ідеал суспільної моралі? У чому на його думку 

сутність правдивого людського щастя?
• Що з філософських уявлень Винниченка суголосне вам?
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Мелодрамі, як відомо, притаманні перебільшена емоційність, гостра інтрига, 
тенденційна моралізація. Яскрава видовищність для посилення якої використовува-
лися складні декорації та сценічні ефекти, мала викликати в глядача (читача) хвилю 
емоцій. Розчулення, обурення, жалість, гнів – важливі чинники того емоційного по-
трясіння, на яке розрахована мелодрама.

У п’єсах В. Винниченка фатальній грі пристрастей відведено чимало місця. У 
ранній молодості він, пародіюючи «малоросійську драму», кепкував над провінцій-
ною гаркун-задунайшиною і навіть висміював «типове» сценічне дійство із штучни-
ми афектаціями, «страшними позами», надсадним реготом виконавців ролей. Пізні-
ше, в п’єсах «Молода кров» та «Співочі товариства», теж пародіює штампи (зокрема 
поширений сюжет про нещасливу любов бідної дівчини до панича). Проте у власній 
творчій практиці Винниченко не поривав з традицією, навіть тією, яку висміював. 
Ось і мелодраматизм виявився не таким уже й зайвим у його драматургії. Достат-
ньо звернути увагу на велику кількість самогубств (і загалом смертей) у фіналах п’єс.

Шукає і знаходить смерть революціонерка Маруся, яка перед тим із «ідейних» 
міркувань спотворила свою вроду, обливши обличчя кислотою, а потім пересвідчила-
ся, що її самопожертва була марною («Базар»).

Випиває ціанистий калій Наталя Павлівна, яка не має інших доказів своєї лю-
бові («Брехня»).

Випиває отруту і Родіон Лобкович з «Пригвождених».
Накладає на себе руки Софія Сліпченко через свій мимовільний гріх перед ро-

диною й Україною («Між двох сил»), революціонерка Марія Ляшківська випиває 
отруту, програвши «дуель» жандарму Сталинському («Гріх»).

А «дикі» й «скажені» екзальтації персонажів у п’єсах «Дизгармонія» та «Щаблі 
життя»? А розігрування мотиву дитини – іграшки в руках дорослих (деякі сюжетні 

перипетії в п’єсах «Memento», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Натусь», «Закон» 
випередили в часі експлуатовані пізніше в телевізійних «мильних операх» латино-
американського походження). А сцени, в яких прислужник жандармського пол-
ковника Сталинського Ніздря підслуховує розмови революціонерів, сховавшись у

• Який життєвий матеріал добирає письменник для своїх творів? Чому?
• Хто його основні герої?
• Зовнішній чи внутрішній конфлікт визначальний для письменника?
• Які чинники формують вдачу людини, її психіку? У яких учинках вона ви-

являє себе?
• Чому сумних, зневірених, агресивних, душевно і морально розтерзаних 

персонажах в оповіданнях Винниченка значно більше, ніж світлих і підне-
сених?

• Чи співчуває автор своїм героям? Осуджує чи виправдовує їхню поведінку?
• У чому письменник вбачає причини занепаду суспільної духовності та моралі?
• Як позиція Винниченка-писхолога вписується в контекст поглядів 

Виннченка-філософа?
• Які герої – негативні чи позитивні – більше змушують вас замислитися 

над психологією людської душі?
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шафі («Гріх»)? А «розправа» Чорної Пантери над картиною чоловіка, яку вона розпа-
нахує ножем, щоб позбутися мистецького твору – «суперника» її дитини? Тож, як ба-
чимо, опора на «українську класичну традицію» у Винниченка-драматурга була оче-
видною, і справа не лише в мелодраматичних елементах. Можливо, це той випадок, 
коли свідома установка («дайош психологічну Європу!», як сказав би Хвильовий) 
доповнювалася мимовільним урахуванням досвіду М. Кропивницького, М. Стариць-
кого, І. Карпенка-Карого, попри всі полемічні ескапади В. Винниченка?

Знову, отже, перехід, знову — проблема «кінців і початків», яку, між іншим, від-
чували й сучасники В. Винниченка. Наприклад, М. Сріблянський, який уже в 1909 р. 
писав, що В. Винниченко «...становив собою межу між двома скресами нашого пись-
менства – «старим» натуралістично побутовим малюванням громадян різних станів, 
кольорів, запахів і новим періодом аналітичного розгляду душі окремої людини».

Реалізм прози й драматургії В. Винниченка мав риси маргінальності. Збагачений 
новими художніми течіями, він поставав в оновленій, власне – неореалістичній якості.

Лист Чикаленка від 14 жовтня 1909 р:
«Давно я умовляю В. К. Винниченка, щоб писав п’єси для театру. Я доводив йому, 

що це тепер одинокий рід української літератури, що дає забезпечення авторові. Ко-
ли п’єси ставляться на сцені, то за них іде авторові поактна плата. Труп у нас укра-
їнських сила, і якби вони ставили п’єси Винниченка, то він міг би міг мати дуже добрий 
заробіток. Те саме я раз у раз кажу й Олесеві.

Винниченко, здавалося, зовсім переконався моїм доводами і обіцяв писати для те-
атру. Олесь теж. Але обидва вони висловились, що не вважають можливим писати 
п’єси такі, аби їх тільки ставили на сцені; обом їм хочеться писати п’єси, непохожі на 
теперішній український репертуар, їм хочеться сказати щось нове, зробити епоху в 
українському театрі.

І от Винниченко написав цілий ряд п’єс, і справді вони несхожі на теперішній 
український репертуар, але ж і для сцени вони зовсім непридатні. Помимо того, що всі 
вони трактують всім уже обридле полове питання, воші зовсім нехудожні і несценічні. 
Ніяка трупа їх не поставить, та певне, й цензура не дозволить.

Нарешті в цім році написав він п’єсу, про яку сам висловився, що вона вже і цен-
зурна, і сценічна. Але я, прочитавши її у «ЛНВіснику», прийшов до переконання, що й 
ця п’єса не побуває на сцені.

Хоч вона, справді, і сценічніша за попередні, але по ідеї і по виконанню якась нена-
туральна і просто гидка.

Більшість персонажів і герой – босяки і розмовляють вони таким жаргоном, що 
гидко читати.

Герой п’єси – босяк, очевидно, симпатія автора, щоб помститись, умисне зара-
жує себе сифілісом і потім заражує зрадницю-милу і розлучницю-панну.

Безперечно, це оказія, якої не бувало і не може бути. Цілком натурально, коли 
хворий на сифіліс з якихось мотивів чи й без усяких мотивів заражує когось, але ніяк 
не можна уявити собі, що хтось навмисне сам себе заразив, аби заразити когось іншо-
го. Це вже просто комізм, і справедливо М. Садовський іронічно каже, що Винниченко, 
очевидно, розробив у цій п’єсі відомий анекдот:

Гімназист звертається до знайомого лікаря з проханням прищепити йому сифі-
ліс. Лікар, страшенно здивований, але зацікавлений, розпитує: нащо, для якої потреби?

– Я хочу помститись учителю математики.
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– Але як саме?!
– Я заражу нашу покоївку.
–Ну?
– А вона тата, а тато – маму, а мама – учителя.
Отаке комічне вражіння робить і остання п’єса Винниченка. А шкода! Як би він 

не мудрствував лукаво, то міг би писати хороші п’єси для театру. Але, очевидно, він 
пропав для сцени; тепер одна надія на Олеся».

Натуралізм

«Щоб зрозуміти дореволюційні драми й романи Винниченка, треба придивити-
ся до натуралізму», – такого висновку дійшла Р. Багрій, досліджуючи проблеми «сек-
су і подружжя» в романі «Записки Кирпатого Мефістофеля». Висновок цей зовсім 
не безпідставний.

Натуралізм, як відомо, передбачав застосування принципів наукового підходу до 
феномена людини. «У художника та ж відправна точка, що й у вченого, – наголошував 
Еміль Золя, – він дивиться на натуру, в нього є своя апріорна ідея, і він працює згідно з 
нею. Він не буде схожий на вченого тільки в тому разі, якщо, втілюючи свою апріорну 
ідею, не перевіряє шляхом спостереження й експерименту, чи правильна вона». В. Вин-
ниченко, виношуючи задум того чи іншого твору, нерідко брався за дослідження, пере-
вірку шляхом експерименту певної ідеї. Він мав звичку опрацьовувати спеціальну на-
укову літературу, в якій йшлося про природу людини (праці з психології, фізіології). 
Д. Гусар-Струк не випадково звернув увагу на один із автокоментарів В. Винниченка з 
приводу «Щаблів життя»: «...я взяв неіснуючу людину, окремі риси якої я зустрічав у 
живих людей, ввів її в коло своїх почуттів та думок і змусив увійти з сими висновками 
в реальне, дійсне життя. Я написав п’єсу «Щаблі життя», де описав ті наслідки прило-
ження сих висновків до оточуючого життя, які я почасти пережив сам і які з логічною 
необхідністю витікали зі стану речей». Тобто художник ставив перед собою завдання, 
вельми схожі з науковими. Його цікавила роль інстинктів – і він влаштовував своїм ге-
роям випробування, ставлячи їх у певні ситуації, щоб прийти до пізнання закономір-
ностей (варто пригадати Винниченків запис у щоденнику про його бажання виявити 
закономірності появи нещасливих шлюбів). Його турбувало питання про мету і засо-
би – і він експериментував, перебираючи різні варіанти розв’язання цієї проблеми...

Можна погодитися з Д. Гусар-Струком щодо механізмів Винниченкових дослі-
дів: «Винниченко не проповідував ні сакрального індивідуалізму, ні тотальної амо-
ральності, ні проституції, ні брехні, ні вільної любові, ні звіриного віддання хоті. Рад-
ше він старався перевірити, чи ідеї, які в теорії звучать прекрасно, здійсненні, і які з 
них виринають наслідки. Якби він жив сьогодні, він напевно проаналізував би в сво-
їй художній лабораторії такі сучасні явища, як родження дітей в пробірці, чи штуч-
не запліднення, чи материнство за допомогою матері-сурогата». Додамо лише, що
перевірка ідей у В. Винниченка, як правило, завершується негативним результатом: 
вони (ідеї) не витримують випробування реальним життям, яке завжди виявляєть-
ся багатшим за схему, не передбачуванішим, стихійнішім і, зрештою, привабливішим. 
Втім, важливо наголосити саме на спорідненості Винниченкової художньої лабора-
торії з лабораторіями фізиків, біологів чи хіміків. Такому, як у Винниченка, підходу 
до творчості, напевно, аплодував би Е. Золя.
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Крім того, натуралізм великого значення надавав біологічним началам людської 
поведінки. «Людина для Золя передусім біологічна істота», – зауважував з цього
приводу О. Анікст, додаючи, проте, що французький романіст брав до уваги й фактор 
середовища. І все ж натуралізм не був би натуралізмом без фізіологічних чинників, 
без дослідження впливу спадковості на характер людини. А хіба немає такого ж заці-
кавлення «мохноногими» біологічними програмами, грою інстинктів та пристрастей 
у драмах В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Пригвождені», «Мох-
ноноге», у романі «По-свій»? Натуралізм, крім того, означає відверте зображення 
фізіологічних аспектів людського життя. У цьому зв’язку варто нагадати, що деякі 
сцени в новелах «Рабині справжнього», «Чудний епізод», у п’єсі «Щаблі життя» 
Є. Чикаленко називав порнографічними, а І. Нечуй-Левицький взагалі зараховував 
В. Винниченка до «еротоманів». Варто згадати й той факт, що збірник «Земля» з ро-
маном «Чесність з собою» було конфісковано, а видавців притягнуто до судової від-
повідальності: цензура виявила в цьому творі українського автора не лише схвалення 
тероризму, а й «елементи порнографії».

Щодо «порнографії», то такі присуди видаються нині перебільшеними (вони 
можуть бути цікавими для з’ясування динаміки моральних уявлень в одному й тому 
ж суспільстві протягом певного історичного часу), чого не можна сказати про нату-
ралістичні описи (сцена пологів у новелі «Баришенька», деякі одкровення героя но-
вели «Дрібниця (Моє останнє слово)»...).

Малоросійство – плід довговікового 
рабства й приниженості українців як на-
ції, її (нації) бездержавного стану. Євген 
Маланюк, один із найбільш уїдливих кри-
тиків малопривабливих рис української 
ментальності, вважав малоросійство 
«нашою історичною хворобою», суть якої 
– неміч, самоприниження («комплекс мен-
шовартості»); національне пораженство; 
брак національного інстинкту і параліч 
політичної волі; затьмарення, ослаблення, 
цілковите знищення історичної пам’яті, 
наслідком чого є те, що людина починає 
насмішкувато ставитися до національ-
них вартостей і святощів. 

В. Панченко 

«Короткий жанр»

Хоча гострополемічні романи й
драми В. Винниченка дещо заступили но-
велістику письменника, саме в «коротко-
му жанрі» його художні здобутки особли-
во яскраві. Від соціально-психологічного 
оповідання він ішов до новели, в якій со-
ціальні колізії поступалися психологіч-
ним завданням. Новелістичній поетиці 
Винниченка притаманна опора на дина-
мічну фабулу, в основі якої – історія, ви-
падок, пригода, екстремальні обставини. 
Незвичайні ситуації стають моментом іс-
тини, висвітлюючи несподівані метамор-
фози, що відбуваються з героями. А во-
ни, в свою чергу, зайвий раз засвідчують 
парадоксальність художнього мислення 
письменника.

Винниченко-новеліст художньо до-
сліджував психологію взаємин вождя та 
маси, психологію натовпу («Суд», «Сол-
датики!», «Студент»), тим самим збага-
чуючи людинознавчу скарбницю «малої 
прози». Адже психологічний аналіз «ма-
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сової психології» був малодослідженою сферою і в євро-
пейській прозі (В. Винниченко, по суті, продовжував лінію 
автора «Жерміналю» Е. Золя, якого теж цікавила психоло-
гія окремої людини і маси в момент великих соціальних по-
трясінь).

Деякими рисами Винниченкова новелістична поети-
ка споріднена з Мопассанівською (значна роль пригоди, ви-
падку в сюжетах, введення «внутрішнього оповідача»...).

У низці новел В. Винниченко використовує при-
йоми буфонади, анекдоту, фейлетону, фарсу («Малорос-
європеєць», «Уміркований» та «Щирий», «Записна книж-
ка»). У кількох новелах курйозів створено колоритні 
типи-маски (передусім – лики малоросійства).

М. Зеров вважав, що в період з 1907 до 1920 року В. 
Винниченко віддавав перевагу «імпресіоністичній нове-
лі». З цим твердженням погодитися нелегко. В. Агеєва,
яка спеціально досліджувала українську імпресіоністич-
ну прозу, доводить, що імпресіоністи, зосереджуючись на 
«конкретних феноменах», «ігнорували проблеми причин-
ності, соціальної, біологічної, генетичної обумовленості». 
Для імпресіонізму цікавою є «мить, а не тяглість». До-

«…пейзаж у Винничен-
ка імпресіоністичний. По-
дається на тлі персоніфі-
кованої природи чи побу-
ту і позначений рисами 
характеристики».

С. Погорілий

віра до конкретного сприйняття й абстрагування від попередніх знань означали, 
що чуттєве враження від реальності важливіше за саму реальність. Світ поставав 
святковим і барвистим, оскільки йому, «побаченому заново», мовби поверталася 
первозданність.

У творах імпресіоністів, як правило, автор відходить на другий план, а
випадкове, індивідуально-неповторне стає таким же повноправним компонентом 
художньої системи, як і соціальне, масове. «Роль сюжету дуже послаблена», нато-
мість перевага віддається настрою, а «логічний зв’язок між окремими картинами, 
епізодами іноді зовсім не простежується». Чи є все це у прозі, зокрема новелісти-
ці В. Винниченка?

Очевидно, що ні.
На відміну від імпресіоністів, у яких поведінка, характер, душевний стан геро-

їв не зумовлені соціальними, біографічними чи якимись іншими чинниками, а «при-
ватний час окремого героя» лише пунктирно пов’язаний з «великою історією», у 
Винниченка-новеліста домінує реалістичне начало. Зображальне, об’єктивне, жит-
тєподібне, відтворювальне начало визначає стиль його новелістики, домінуючи над 
виражальним, суб’єктивним, умовним, перетворювальним. Лише в деяких творах 
з’являється «символістика»: написання абстрактних понять з великої літери, деяка 
«позачасовість» обставин, притчевість, образна багатозначність. У цьому плані при-
кметними є новели «Дим», «Рабині справжнього», «Таємна пригода», «Момент» та 
деякі інші. Очевидно, саме вони дали певні підстави М. Зерову говорити про пово-
рот В. Винниченка до «імпресіоністичної новели», що підтверджує загальну тезу про 
дифузію, взаємопроникнення стилів в українській літературі на початку XX ст., а та-
кож перехідні явища в ній. 
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Неоромантизм

Менш вловимий зв’язок творчості В. Винниченка з неоромантизмом, хоча саме 
на ньому наголошувала Леся Українка. Оповідання «Голота», вважала вона, нагадує 
«Ткачів» Г. Гауптмана, «драматурга ново-романтика, який пройшов крізь горнило і 
романтизму, й натуралізму. Для п. Винниченка, як і для Гауптмана, людина натовпу 
вже не бутафорська приналежність, як це було в старих романтиків, не манекен для 
примірювання костюмів, зшитих з «людських документів», як це було в натуралістів, 
ні, в них «людина натовпу» – людина в повному розумінні слова: але вона не виділе-
на з натовпу, вона, навпаки, залишена в своєму середовищі і разом з ним висунута на 
перший план так близько, що й середовище перестало вже здаватися фоном, розді-
лившись на рівноцінні, але нерівнозначні постаті».

Натовп цікавив неоромантиків не як безлика маса, а як «зібрання певних осо-
бистостей», їхнє гасло – «кожна особистість суверенна». Ось і в «Голоті» Леся Укра-
їнка побачила реалізацію саме такої настанови.

В. Агеєва, констатуючи наявність сильної романтичної традиції в українській 
культурі, логічно пов’язує відродження цієї традиції на початку XX ст. з загальним 
національно-культурним піднесенням, внаслідок чого «неоромантичний культ «кра-
си і сили», уславлення діяльного, сильного героя-бунтаря, часто героя-надлюдини, 
піднесеної над сірою буденщиною, неприйняття старого рабського світу й віра в мож-
ливість становлення світу нового, побудованого за законами гармонії й краси, як ні-
коли, відповідали духові часу».

Винниченків «герой-бунтар» виглядав досить специфічно на тлі інших персо-
нажів української неоромантичної прози й драматургії (з огляду на насподіване по-
єднання «соціалізму» та «ніцшеанства»), але він і справді несе в собі виклик дійснос-
ті. Інша річ, що його «моделі» досконалішої дійсності химерні й кручені; об’єктивно 
вони навіть здатні породити сумнів у привабливості мрії, до якої пориваються бунта-
рі Винниченка з їхніми вельми ризикованими «експериментами».

«Живий символ»

На думку Л. Мороз, у творах В. Винниченка є й інгредієнти поетики символізму. 
Однак дослідниця наголошує на тому, що йдеться не про символізм чи експресіонізм 
як більш-менш цілісний напрям, а про наявність притаманних їм мистецьких прийо-
мів. Власне, вона розвиває думку М. Вороного про «драму живих символів», яку той 
ще 1911 року обгрунтовував у кількох своїх статтях. «Живі символи» М. Вороний зна-
ходив у новій (чи неореалістичній) драмі, представленій іменами Ібсена, Пшибишев-
ського, Виспянського, Гауптмана, Чехова, Винниченка. Інтрига, зовнішні обставини, 

• Які основні мовні засоби психологізації в оповіданнях Винниченка?
• У чому особливості портретної характеристики героїв його оповідань?
• Яка роль авторських означень і характеристик?
• Яку функцію виконує пейзаж?
• Для чого письменник поєднує зорові, слухові, тактильні образи? З якою 

метою вияскравлює деталі?
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побутові ознаки в ній, писав М. Вороний, відсуваються на другий план; на першому ж 
постає «страшливий образ кривавого бойовища в душі людини». На зміну монологам 
як ненатуральній і мало вдячній формі для інтерпретації внутрішніх переживань прий-
шов живий символ. Виймаючи з душі дієвої особи все те, що становить трагедію її жит-
тя, автор утворює нову постать, утворює проект внутрішньої боротьби і конфлікту, і 
вже має дві сильні постаті, що раз у раз впливають одна на одну. Ця друга постать, буду-
чи символом, є разом і реальністю, є приятелем чи другом, невідомою і укритою на дні 
душі силою, що уявляється нам в мріях-снах, уяві й пречуттях, або ж страшним гостем, 
що загніздився в серці людини; ця постать, з вигляду реальна, в істоті символічна, не 
повинна тратить враження таємничості або якогось скритого і глобального значення. 
Як приклади «живих символів» М. Вороний називає кілька персонажів із «Золотого 
руна» С. Пшибишевського, «Весілля» С. Виспянського, «Жінки з моря» Г. Ібсена, «Са-
мотніх» Г. Гауптмана, а також Івана Стратоновича й Сніжинку з драм В. Винниченка 
«Брехня» та «Чорна Пантера і Білий Медвідь».

Узагальнювальна інтермедія від Яра Славутича

Славутич Яр (Жученко Григорій Михайлович, 11. 
01. 1918, хутір Жученки на околиці Гурівського лісу між 
селами Новошевченкове та Благодатне поблизу с. Гу-
рівка). Доктор славістичних наук, професор української
мови та літератури в Альберському університеті (Ка-
нада, з 1960 р.), член НСП України. Закінчив Запоріж-
ський педінститут (1940), Пенсильванський універси-
тет (Філадельфія, США). Автор збірок поезій «Співає ко-
лос» (1945), «Гомін віків» (1946), «Правдоносці» (1948), 
«Спрага» (1950), «Оаза» (1960), «Маєстат» (1962), «Заво-
йовники прерій» (1968, 1974, 1984), «Мудрощі мандрів» 
(1972), «Живі смолоскипи» (1988), «Слово про Запоріж-
ську Січ» (1991), «Шаблі тополь» (1992, 1993), «Маєстат» 
(1997); наукових праць (найголовніші видання) «Модер-

на українська поезія, 1900-1950» (1950), «Розстріляна муза» (1955, 1993 з доповне-
нням), «Іван Франко і Росія» (1959), «Велич Тараса Шевченка» (1961), «Шевчен-
кова поетика» (1964), «Українська поезія в Канаді. 1898-1973» (1976), «Меч і перо» 
(1992). Славутичу належить кілька підручників з української мови, книжки спогадів 
«Місцями запорізькими», «У вирі багатокультурності». Окремі видання з’явилися в 
перекладах англійською, німецькою, французькою, угорською, польською, білорусь-
кою та російською мовами. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2001).

Творчість Володимира Винниченка
Визначним письменником серед нового, модерністично настроєного, поко-

ління був Володимир Винниченко, що почав свою творчість оповіданнями, в яких
поєднував реалізм із імпресіонізмом. Письменник відійшов від зображення сіль-
ського життя, що тоді переважало, й навернув українську літературу до міських тем, 
зокрема до засвоєння вищих осягів західноєвропейської літератури, в якої він сам 
учився.



186Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

Життєпис. Народився В. Винниченко 1880-го року на Херсонщині. Навчався в 
Київському університеті. 1900-го р. був одним із організаторів Української Револю-
ційної Партії (РУП), що ставила за мету здобути самостійність для України. За це
його переслідував царський уряд Росії. Письменник то сидів по в’язницях, то тікав 
закордон, то знову нелегально повертався в Україну, щоб Провадити підпільну діяль-
ність. Підчас Української Революції (1917-20) В. Винниченко, що вже тоді став ду-
же популярним, брав діяльну участь у визвольній боротьбі – як голова уряду Україн-
ської Народної Республіки (УНР) і як співавтор універсалів тощо. 

Після поразки військ УНР письменник, що з молодости цікавився соціялізмом, хотів 
домовитися з Леніним щодо самостійности України під радянським ладом. Так він хотів 
«рятувати, що можна». З цією метою їздив з еміграції до Москви й Києва. Але з його захо-
дів нічого не вийшло: російські комуністи, збройною силою зайнявши Україну, були проти 
її незалежности. Розчарований і пригнічений, із великими труднощами, повернувся пись-
менник знову на Захід, якийсь час жив по містах Европи, отримуючи навіть гонорари за 
свої книжки, що їх видавали в Україні. 1934-го р. поселився в містечку Мужені у Франції, 
де купив собі ділянку землі, побудував будинок і розвів немалий сад. Свою оселю назвав 
Закутком. Тут він провів решту свого життя, займаючись переважно городництвом, іноді 
малярством – у повному відокремленні від української національної еміграції.

Ганебної слави зажив Винниченко підчас судового процесу над московським 
агентом, що підступно забив Симона Петлюру. Тоді письменник звинувачував Го-
ловного Отамана в різних неіснуючих гріхах і допоміг виправдати вбивника. Напів-
забутий, помер В. Винниченко 1951-го року, залишивши кілька недрукованих пові-
стей і великий, дуже цінний щоденник за роки 1911-1951. Про його політичні погля-
ди можна сказати, що він хитався між українською національною самостійницькою 
плятформою і концепцією української советської республіки. Як практичний політик, 
Винниченко був експульсивний і схильний до крайностей.

Але скрізь і завжди В. Винниченко був патріотом, любив український нарід і хо-
тів допомогти йому в національному визволенні, хоч іноді робив нерозважні вчинки, 
за які його суворо засуджували по газетах і ще й тепер ненавидять.

Творчість. Перша книжка оповідань В. Винниченка «Краса і сила» (Київ, 1906) 
дістала захоплені відгуки. І. Франко писав про неї: раптом виринуло щось таке дуже 
рішуче, мускулисте і повне темпераменту... що не знає меж своїй обсервації і границь 
своїй пластичній творчості. І відкіля ти взявся у нас такий?

Справді, В. Винниченко демонструє свою виняткову спостережливість у зобра-
жені реального життя. Про південь України, звідки він вийшов, пише барвистою мо-
вою з великим надхненням: я родився в степах... Там, перш усього, немає хапливости. 
Там люди, наприклад, їздять волами. Запряжуть у широкий, поважний віз пару волів, 
покладуть надію на бога і їдуть. Воли собі ступають, земля ходить круг сонця, пла-
нети творять свою путь, а чоловік лежить на возі і їде. Трохи засне, підкусить тро-
хи, пройдеться з батіжком наперед, підожде волів, крикне задумливо «гей!» і знов со-
бі поважно піде уперед.

А навкруги теплий степ та могили, усе степ та могили. А над могилами вгорі кру-
гами плавають шуліки; часами, як по дроту в ярок спуститься чорногуз, м’яко, поваж-
но, не хапаючись. Там нема хапливости. Там кожний знає, що скільки не хапайся, а все 
тобі буде небо та степ, та могили. І тому чоловік собі їде, не псуючи крови хапливістю, 
і, нарешті приїжджає туди, куди йому треба.
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Отже я виріс у тих степах, з тими волами, шуліками, задуманими могилами. Ве-
чорами я слухав, як співали журавлі біля криниць у ярах, а удень ширина степів навіва-
ла сум безкрайносте. В тих теплих степах виробилась кров моя і душа моя.

Так писав В. Винниченко про рідний херсонський степ в одному з перших опо-
відань («Зіна»). Але незабаром він перейшов до зображення міського життя, найми-
тів, робітників, страйкарів, революціонерів, показуючи їхні добрі й погані сторони.

«Першим тріюмфом» назвав І. Франко Винниченкове оповідання «Краса і
сила». На тлі «відпадків суспільности» (І. Франко) тут зображено двох злодіїв, моло-
дих парубків, та їхню «полюбовницю» Мотрю, для якої Ілько Чубатий – символ кра-
си, а Андрій Голуб – символ сили. Красуня Мотря, дочка Марка Чумарченка, «гірко-
го п’яниці» і приятеля злодіїв, любить обох: Ілька – за «Кучері» та «брови», рудого 
Андрія, що її часто б’є, – за силу: недарма носить від нього синяки на тілі. Головне за-
няття обох парубків – «робота» на містечковому ярмарку в неділю. Вони викрадають 
гроші з кишень селян, що приїжджають базарувати. Свідомий свого стану Ілько про-
бує навіть виправдовуватись перед батьком, мовляв, багаті «деруть зі слабого і бід-
ного, а я з бідного не деру». Андрій також погоджується, що «бідного все таки жаль». 
Так письменник хоче всебічно показати живих людей – злодіїв з їхніми поганими й 
ніби добрими якостями: погані звички породжені суспільними обставинами, добрі 
звички, можна думати, успадковані.

Мотря – складний персонаж. Вона віддається обом злодіям позмінно – Ілько-
ві та Андрієві (від якого вже має навіть сина Івася), обох їх любить, знаючи про їх-
ні злодійські вчинки, і довго не може вирішити, за кого вийти заміж. Лише напри-
кінці оповідання приходить розв’язка. Зловлені й посаджені у в’язницю Ілько та Ан-
дрій, кандидати в чоловіки для Мотрі, почали на подвір’ї криваву бійку. Спровоку-
вав її Андрій, що навмисне мучив зловленого голуба, якого хотів оборонити Ілько, що 
мав більше співчуття й менше жорстокости. Хижий і безжалісний Андрій кинувся з
ножем на Ілька й розпоров йому живіт. Коли Андрія засуджують «на поселення», 
правдоподібно в Сибір, за ним іде й Мотря, себто йде за силою. Вибрала вона Андрія, 
може, ще й тому, що має вже від нього дитину. З епілогу оповідання довідуємося, що 
Ілько видужав, «одбув строк» у в’язниці й що гірше «запив, загуляв, піймавсь на ро-
боті й попав у... тюрму, звідкиль уже не вертався».

Можна сказати, що Мотря – не зовсім негативний персонаж. Допомагаючи зло-
діям, вона терпить їхні знущання, іноді буває такою ніжною, жіночою, що в читача 
появляється співчуття до неї.

Другий розділ оповідання «Краса і сила» – це прекрасний опис базару в містеч-
ку Сонгороді, що оживає лише в неділю. Майстерно, з дотепним гумором показано 
дядьків, що торгуються, циган, що хитрують, і злодіїв, що напувають недогадливих 
дядьків горілкою, а потім крадуть у них гроші. 

В. Винниченко – майстер пейзажу, забарвленого імпресіонізмом (напр., поча-
ток п’ятого розділу оповідання «Краса і сила»):

Сумно в Сонгороді восени. Низьке темносіре небо; не то вечір цілий день; про-
низуватий, холодний вітер, купи пожовклого, мокрого листя і дощик, дощик і дощик. 
Плачуть під ним вікна, плачуть стріхи, плачуть дерева, тини, коні, плаче навіть кар-
туз звощика, що, закутавшись, схилився на переду. На вулицях ні душі, тільки де-не-де
перебіжить через дорогу яка-небудь баба, піднявши спідницю на голову, просуне важ-
ким ходом жидівська балагура, та звощик розіб’є блискучу, сталеву грязюку рівнень-
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кою стежкою. Сумно. А ще сумніше в темний довгий, холодний вечір. Вітер наче
казиться, – то стогне, то плаче, то регіт підніме – то стиха, поволі застукає по ві-
концях запертих, то знов заскиглить, завиє, заплаче й сипне, і сипне дрібненьким до-
щем. Пусто страшенно; безлюдно, тільки тополі неначе з докором хитають чорними 
вершечками, мов дивуючись як-таки можна вилазити на вулицю в такую негоду.

У зацитованому уривкові письменник досягає впливу на читача не лише точ-
ним описом, а й наявністю тропів, мистецьких засобів слова. Ось зразки гарних мета-
фор, що допомагають створити настрій ув’язнених: «плачуть стріхи, плачуть дерева, 
тини, коні», «вітер... казиться». Дуже своєрідний епітет: віз розбиває «сталеву» гря-
зюку (багно) на вулиці.

Спостережливість В. Винниченка гідна подиву. Письменник надзвичайно плас-
тично описує Андрія: витирав червоненькою хусткою білий-білий, високий лоб, обве-
дений сизою смугою від картуза, веснянкувате, з широкими вилицями лице з червони-
ми плямами там, де у інших буває смага; протирав від пороху маленькі, сіренькі, з бі-
лими віями очі, які бувають у молодих, білих поросят: протирав руді, короткі, кудлаті 
вуса, – і роблячи се все повагом, не поспішаючи.

І. Франко підкреслював, що Винниченкове оповідання «Краса і си-
ла» збудоване дуже гарно, визначається незвичайною драматичністю та ярким
колоритом, а при тім певною, пластичною і вірною, характеристикою дійових осіб... 
автор уміє добре обсервувати життєві події.

Про оповідання «Краса і сила» схвально висловився також академік Сергій Єф-
ремов. Він казав, що цей твір написав письменник з власною індивідуальністю й ма-
нерою, з власним складом психіки й художніх засобів... волохатий, часто необробле-
ний стиль, ота навмисне додержана недбалість – ніби лицюють до його стихійної, не-
здержливої сили. І поруч із цим – ковані характеристики, глибокі психологічні екскур-
си... щиро український гумор... теплі тони фарб.

Характеристика Єфремова стосується багатьох інших творів В. Винниченка, в 
яких зображено то бідноту («Голота»), то революціонерів-партійників. Український 
письменник тут близький до писань росіянина Максима Горького, що в той час ши-
роко описував «босяків», розсійників і т.п.

Серед творів письменника великої популярности набував контроверсійний ро-
ман «Чесність з собою» (1910-ті р.), де психологізм персонажів доведено до найви-
щого напруження. Головний герой твору – це інтелігент, соціяліст Мирон Купченко, 
що пропагує «нову мораль», про яку з захопленням говорить Дара:

Чесність зі собою – це нова мораль... Все старе треба відкинути. От тобі жит-
тя, дивись, живи і роби власні висновки... Ці висновки, думки доведи до почуття. Коли 
доведеш, тоді мусить з’явитися вогонь.

Читач дізнається зі слів Дари про крайнощі цієї дуже дивної, незвичайної «но-
вої моралі» Мирона, який уважає, що «проституція – звичайна професія», мовляв, у 
цьому немає нічого поганого. Мирон погодився з тим, що його сестра Маруся «піш-
ла в проститутки», себто стала чесною з собою. Він же сам нібито отруїв свою матір, 
бо вона була «недоумна... хвора... нікого не впізнавала й лише мучилася... Він узяв та 
й отруїв... довів думку до почуття... Щоб не було... зайвих мук...»

Цікаво, що Мирон – це не якийсь кримінальний злочинець, «він убиває матір... з ве-
ликої любови... з чесности з собою». Виявляється зі слів Дари, що люди взагалі «не чесні з 
собою, нецільні... А він [Мирон – Я. С.] новий, цільний. Інший! От за це жінки й люблять».
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Як бачимо, письменник приголомшує читачів крайнощами, що ніяк не вклада-
ються в загальноприйняті норми суспільного життя. Іншому персонажеві, Тарасові 
Щербині, потрібні гроші, бо його сестра Оля без праці: «хазяїн» (господар) вигнав її 
з майстерні «за те, що вона не хоче йти до нього в полюбовниці». Отже, якщо Тарас 
не дістане «багато грошей», то Оля «піде в... проститутки». Крім того, Тарас розпові-
дає про своє не завжди нормальне оточення:

Мати переслідує її за атеїзм. Тільки що була сцена. Я ледве ножем не вдарив бра-
та. Він хотів, щоб вона після вечері перехрестилась. Вона не хотіла... Батька вони 
їдять за те, що він паралізований... мати веде переговори з... хазяїном майстерні, тор-
гується за Олю, хоче сто [карбованців – Я. С.], він не згоджується... Якийсь кошмар…

Дія роману розгортається напружено: читач, хоч і вражений крайнощами пись-
менника, не втрачає зацікавлення, навпаки – поринає в розгортання подій, хоче
дійти до кінця й дізнатися, чим усе це скінчиться. Кінець роману для одних трагічний, 
для інших щасливий. Напівнормальний (онаніст?) Тарас нав’язує зв’язки з анархіста-
ми й гине від власної бомби після замаху на професора зі студентами, що проповіду-
ють якісь невиразні соціалістичні ідеї, в яких він розчаровується. Інша героїня роману, 
Віра, яку спокусив, збезчестив один соціяліст, застрілилась. Оля, Тарасова сестра, та-
ки не пішла в повії, задля прожитку, бо Мирон, разом зі спільниками пограбував уночі 
орендаря Кисельського й через Тараса передав гроші для неї й для лікування її батька. 
Маруся, Миронова сестра, повернулася до брата з будинку для повій. Дара, що любила 
Мирона, «довела думку до кінця», вчинила чесність із собою, себто віддалась якомусь 
там студентові, випадковій людині. Наприкінці роману залишається вона з Мироном, 
якого звільнили з праці, з посади кресляра. Переконавшися, що Мирон таки любить її, 
Дара хоче з ним кудись переїхати й почати нове життя: «Жити хочу! Жити, Мироне, 
робити, творити...» Мирон проповідник нової моралі, погоджується.

Головний герой роману, Мирон, — багатогранний персонаж, не легкий для 
зрозуміння. З одного боку; негативно впливає він на своє оточення, на Дару, Тараса 
й багатьох інших, з другого боку —стримує своє оточення від неперевірених рішень: 
Олю від проституції, Тараса від непотрібної агітації серед робітників тощо. Він 
увесь у колі своїх ідей, незвичайних і дивних. Складається враження, що В. Вин-
ниченко навмисне ставить Мирона в таке середовище, щоб дати вияв психологізмо-
ві, показати переживання героя в незвичайних ситуаціях, що на перший погляд не-
сприйнятливі для суспільства, навіть огидні, але кінець-кінцем виробляють волю в 
людини. Цій людині має бути доступне все, якщо вона переконливо вирішила зро-
бити щось, навіть неестетичне й неморальне. Той факт, що Мирон «експропріює» 
гроші в Кисельського, каригідний, але що він усе таки залишає йому половину, свід-
чить про певну шляхетність Мирона. Ні, він зовсім не злочинець у кримінальному 
розумінні. Пограбовані гроші віддає Мирон тим, хто опинився в скрутному ста-
новищі, передусім, щоб урятувати Олю від проституції (вона ще не переконалася
в своєму остаточному рішенні!). Тараса від божевілля, їхнього батька від смерти. 
Відмовляється Мирон і від згоди Олі віддатися йому, щоб мати від нього нешлюб-
ну дитину. Отже він фактично не розпусник, хоч «моральним» у певному розумінні 
його також назвати не можна. Мирон знаходить на все виправдання, щоб бути ли-
ше чесним із собою. Його кредо:

Я їм кажу... коли робиш щонебудь, роби цілим єством своїм. Ні розумом, ні чут-
тям, але й тим і другим разом... кохання повинне бути вільним... Тіло здавна в неми-
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лості у моралістів... Але ви мораль цю неначе не визнаєте, а тимчасом живете все ж
таки по ній, через те що вона у вас в крові. От це я й називаю вашою брехливістю, 
нечесністю з собою. Тому й кажу вам; або доведіть ваш темний потяг до думки та
визнайте, цільно визнайте кохання тіла. І віддайтеся йому сміливо, просто, гарно. Або 
ваші думки про неможливість самого тільки кохання тіла доведіть до чуття й вбийте 
цей темний потяг. Не придушуйте себе, але зробіть так, щоб це стало неможливим, 
просто неможливим, як неможлива для вас любов до жандармів. От це й буде сильно, 
чесно.

Цікаво, що Мирон свідомий свого впливу на інших, хоча й застерігається: «Я 
своїх поглядів нікому не нав’язую».

Отак філософствує головний герой роману «Чесність з собою», за яким стоїть 
нібито сам автор. Подібні міркування, зокрема заглиблення в психологізм, станов-
лять чи не найосновнішу особливість писань Федора Достоєвського, відомого росій-
ського повістяра. С. Єфремов перший відзначив, що В. Винниченко «до самозабуття 
захопився» всякими можливими й неможливими софізмами». Признаючи «чесним 
усяке гидотне діло, аби тільки робити його сміливо, не криючись, навіть вихваляю-
чись, крутячи моральними... собі до вподоби», письменник опинився в колі «безви-
хідних суперечностей», дійшов «до того, з одкидання чого почав». Одночасно С. Єф-
ремов завжди визнавав, що В. Винниченко «талант надзвичайно щирий, органічно 
нездатний ні до якої фальші, ні до якого підроблювання і силування». «Стихійно ду-
жий талант з надзвичайно великою здатністю до спостереження... майстер вбирати в 
одну цілу картину сотні... дрібниць».

Літературна критика, оцінюючи творчість письменника, звертала увагу на йо-
го сміливість реалістичного малюнку, поєднаного з імпресіонізмом, динамізм у розгор-
танні сюжету... моралізування й тенденційність у зображенні психологічних, часом 
надто штучних конфліктів.

Образ «егоїста-циніка, який відкидає загальноприйняту мораль», такий
типовий у романі Чесність з собою, появляється також у «Записках кирпатого Ме-
фістофеля» (1917), але тут уже він забарвлений сатирою. Це вже індивідуаліст-
анархіст. Виступає він, із певними відмінностями, в багатьох п’єсах письменника, 
зокрема в таких: «Чорна пантера і білий ведмідь», «Великий молох», «Базар». Вар-
то згадати, що подібні типи революціонерів (російських емігрантів) виведено в ро-
мані «Рівновага». Опинившись у Парижі, вони компромітують революційні ідеї –
це вже наскрізь негативні типи неморальних людей, провокаторів, обманців і т.п.

Радянська оцінка творчости В. Винниченка переважно негативна. Ще Ле-
нін назвав «нісенітницею» роман «Заповіт батьків», мабуть, за те, що письменник
показав неморальність, неетичність революціонерів, подібних до соціяліста Миро-
на Купченка. Одначе протягом двадцятих років деякі українські комуністи нама-
галися толерувати Винниченкову творчість —у пляні засвоєння культурної спад-
щини. Але критикували й засуджували письменника завжди, зокрема за те, що він 
захоплювався індивідуалістичною філософією Ніцше. Ось як писав про нього Ан-
дрій Річицький:

Кирпатий Мефістофель – це ж сам Винниченко з його культом своєї власної пер-
сони, з його філософією «чесности з собою», з його половою [статевою – Я. С.] мо-
раллю, з його приматом звернених законів природи над законами соціяльними, з його, 
нарешті, соціяльно-політичним дезертирством од революції, од рідної колись голоти 
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до фешенебельного світу буржуазної Европи із славою в ній видатного письменника, 
претендента на Нобелівську премію літератури.

Під радянським устроєм, маючи на увазі «Відродження нації» (спомини в трьох 
томах), часто називають В. Винниченка націоналістом, але це не зовсім відповідає 
правді. Так лають там кожного, хто боровся чи бореться за національне визволення 
українського народу. Але є трохи правди в оцінці письменника, що подана в «Україн-
ській радянській енциклопедії»: «оголений біологізм і копирсання в розтлінній пси-
хіці нікчем — такий основний зміст його творів» .

1928-го року В. Винниченко випустив у світ фантастично-утопійний роман 
«Соняшна машина», що набув значної популярности. Мова йде тут передусім про 
прилад, що його винайшов д-р Рудольф Штор. Його властивість – перетворювати со-
няшну енергію безпосередньо з рослин у придатну (божественно смачну) для жив-
лення людства». Оскільки прилад стає загрозливим для капіталістичного суспіль-
ства, Рудольфа проголошують божевільним. Напружена боротьба розгортається й 
закінчується перемогою соняшної машини. Наслідки невідрадні:

... перемога не дає ні влади, ні організації, ні системи. Фабрики стають. Нема 
електрики, води. Берлін (і вся Европа й Америка) повертаються до дикунського стану. 
Люди нічого не роблять, перетворюються на «жуйні тварини». Людство повертаєть-
ся до первісного стану. Ні преси, ні культури, ні техніки, ні продукції. Тільки поїдання 
трави через соняшну машину.

Цей надзвичайно цікавий роман приковує увагу читача, хоч і не дає жодної
позитивної розв’язки для покращання суспільства. Варто зазначити, що дія твору 
відбуваться поза Україною, в світовому маштабі, але письменник присвятив його 
«соняшній Україні».

В. Винниченко —трагічна постать в українській літературі. В Україні під ра-
дянським ладом його не хочуть реабілітувати, бо він брав участь у боротьбі за не-
залежність, а на еміграції письменника переважно засуджують, не хочуть прости-
ти йому політичних гріхів, оплюгавлення Симона Петлюри, загравання з комуніз-
мом і т.п.

Деякі твори В. Винниченка, з серед них романи, ще й досі не надруковані. Архів 
письменника зберігається в книгозбірні Колумбійського університету в Нью-Йорку, 
а його картини в УВАН. Якщо зібрати всі твори В. Винниченка, вони ледве вмісти-
лися б у великих тридцятьох томах. Більша частина його писань має незаперечну лі-
тературну вартість.
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Краєзнавчий аспект від Володимира Боська

Босько Володимир Миколайович народився 14 лю-
того 1950 року в м. Кіровограді. Закінчив тридцяту школу,
працював робітником на шпагатно-мотузяній фабриці.
У1969-1971 роках служив у Радянській армії, причому 
частину терміну служби перебував у спецконтингенті 
в Арабській Республіці Єгипет, нагороджений медаллю.

Після армії навчався на філологічному факульте-
ті Кіровоградського педінституту. Вчився гарно, диплом 
отримав з відзнакою. Водночас захоплювався мистецтвом, 
і коли після інституту дізнався про вакансію старшого на-
укового співробітника картинної галереї (тоді вона була 
філіалом обласного краєзнавчого музею), відразу ж попро-
сився на цю роботу. Пізніше став заступником директора з 
наукової роботи обласного художнього музею.

Тоді ж почалася його краєзнавча робота – з дослідження в архівах історії худож-
нього життя Єлисаветградщини, потім – обстеження культових споруд області з ме-
тою виявлення та постановки на облік пам’яток релігійного мистецтва. Вивчав також 
творчість сучасних художників краю. Першою авторською роботою В. Боська став 
путівник «Кіровоградська картинна галерея», потім він упорядкував каталоги «Бар-
ви степу», «Єлисаветград 1913 – Кіровоград 1988», персональної виставки Г. Гнатю-
ка, що експонувалася в Києві та ін.

Захопившись архівними дослідженнями, звернув увагу й на інші (окрім мисте-
цтва) проблеми. Саме він першим дослідив і оприлюднив моторошні матеріали ар-
хівів Єлисаветградського концтабору 1920-1921 років та про вилучення церковних 
цінностей із храмів нашого краю. За кращі публікації державницького спрямування 
Володимир Миколайович у 1994 році став лауреатом премії імені В. Винниченка, за-
снованої газетою «Народне слово».

Того ж року був запрошений завідувачем відділу редакції цієї газети і працю-
вав на цій посаді впродовж 8 років. За цей час опублікував сотні статей історико-
краєзнавчої тематики, в тому числі, дослідження «Зустрічі з іконами нашого краю», 
«Єлисаветградська епопея «артільного батька», «Єлисаветградська муза Афанасія 
Фета», нариси про видатних уродженців краю Л. Троцького, Г. Зінов’єва, П. Крес-
тоносцева, Ф. Козачинського, П. Похитонова, С. Данишевського, О. Самсонова, 
М. Гродекова, Г. Емануеля. Він вів у газеті історико-краєзнавчі рубрики: «Фасади 
старих будівель», «Історичний календар», «Забуті імена», «Світочі віри землі Єли-
саветградської» та ін.

Саме цей його доробок був удостоєний 2001 року премії імені В. Ястребова.
З 2002 року В. М. Босько працює методистом з преси Кіровоградського облас-

ного інституту післядипломної освіти ім. В. Сухомлинського. Водночас підготував і 
у 2004 році – до 250-річчя м. Кіровограда та 65-річчя утворення області – видав бі-
ографічну енциклопедію «Визначні постаті степової Еллади», яка містить відомості 
про більш, як 1000 визначних особистостей – наших краян або пов’язаних з нашим 
краєм. З 2006 року випускає щорічний «Історичний календар Кіровоградщини. Лю-
ди. Події. Факти».
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На викриття культу особи Сталіна Хрущова надихнув... Винниченко
Чому найгеніальнішого російського письменника Ленін обізвав «архискверным», 

зрозуміло: у пророчому романі «Біси» Федір Михайлович з вражаючою художньою 
силою викрив людиноненависницькі «прожекти» революціонерів. Отож опинитись в 
одній кампанії з Достоєвським – уже велика честь. А от на одного зі спадкоємців Лені-
на – першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова – твори нашого земляка, прочи-
тані у дитинстві, справили незабутнє враження, стали своєрідним «підручником жит-
тя». Нинішнього року у Москві побачила світ книга визначного російського мислителя
та письменника Федора Бурлацького «Никита Хрущев и его советники – красные, 
черные, белые». Федір Михайлович, до речі, – українець за походженням, був впро-
довж багатьох років радником Хрущова, Андропова та Брежнєва. Ось що розповів Ми-
кита Сергійович (у викладі Бурлацького) на нараді представників комуністичних та 
робітничих партій, що проходила у Кремлі 1960 року:

– Вот меня часто спрашивают, как это я вдруг вышел и сделал тот до-
клад на XX съезде. Столько лет мы верили этому человеку. Поднимали его. Создава-
ли ему культ. И риск тоже был огромен. Как еще отнесутся к этому руководители 
партии и зарубежные деятели, и вся наша страна? Так вот, я хочу рассказать вам
историю, которая мне запомнилась с детства, еще когда обучался грамоте. Была
такая книга «Чтец-декламатор». Там печаталось много очень интересных вещей. 
И прочел я в этой книге рассказ, автора не помню. Сидели как-то в тюрьме в цар-
ское время политзаключенные. Там были и эсеры, и меньшевики, и большевики. А сре-
ди них оказался старый сапожник Пиня, который попал в тюрьму случайно. Ну, ста-
ли выбирать старосту по камере. Каждая партия предлагает своего кандидата. 
Вышел большой спор. Как быть? И вот кто-то предложил сапожника Пиню, челове-
ка безобидного, не входящего ни в одну из партий. Посмеялись все, а потом согласи-
лись. И стал Пиня старостой. Потом получилось так, что все они решили из тюрьмы 
бежать. Стали рыть подкоп. Долго ли рыли, неизвестно, только вырыли. Ну, и тут 
возник вопрос, кому идти первым в этот подкоп. Ведь, может, тюремное начальство 
уже дозналось о подкопе и ждут там с ружьями. Кто первым будет выходить, того 
первым и смерть настигнет. На эсеров-боевиков – указывают, а те на большевиков.

Особистість В. Винниченка у світлі психопоетики (теоретичні аспекти) 

Зауважена Г. Сиваченко проблема «становлення психоаналітичного дискур-
су» В. Винниченка – досить актуальна з огляду на  психоаналітизацію сучасного 
літературознавства. На рівні завдання, яке ставимо перед собою, переформулюємо 
її як «становлення психоаналітичного дискурсу винниченкознавства», тобто спро-
бу осягнення психічного буття письменника. Прагнення долучитися до створення 
наукової біографії, яка охопила б життя письменника в зовнішніх (власне біогра-
фія) і внутрішніх, психічних (психобіографія) проявах, відобразила повною мірою 
взаємовпливи буттєвої і творчої сфер, є серйозним мотивом до його виконання.
Результат, на нашу думку, дасть змогу наблизитися до осягнення феномена неор-
динарного митця, розкрити таємниці його творчості, вирізьбити портрет непере-
січної особистості і в результаті цього – віддати таки Володимиру Винниченкові 
належне місце в історії вітчизняної культури.
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Но в этот момент из угла поднимается старый сапожник Пиня и говорит: «Если вы 
меня избрали старостой, то мне таки и надо идти первым». Вот так и я на XX съезде. 
Уж поскольку меня избрали первым, я должен, я обязан был, как тот сапожник Пиня, 
сказать правду о прошлом, чего бы это мне ни стоило и как бы я ни рисковал».

Ну, а до чого тут, запитаєте, Винниченко? Лише ті літературознавці, хто читав 
оповідання Володимира Кириловича «Талісман», наважаться припустити, що Ми-
кита Сергійович переповів його фабулу. Однак ця версія видавалась настільки фан-
тастичною, що всерйоз її ніхто не сприймав. Вперше про це «темне місце» у книзі
Ф. Бурлацького я дізнався від колишнього завідувача відділу рідкісної книги та кра-
єзнавства ОУНБ імені Д. Чижевського Олександра Чуднова. Через нашого земляка 
Віктора Петракова, який очолює департамент Міністерства культури Російської Фе-
дерації по поверненню культурних цінностей, він пробував звернути увагу Ф. Бур-
лацького на разючу схожість його викладу сенсаційного визнання Хрущова з твором 
Винниченка. Безуспішно! Так би це питання (твір якого письменника мав на увазі 
Микита Сергійович) і залишилося нез’ясованим, аби не оприлюднення стенограми, 
яка вважалась знищеною, виступу лідера КПРС перед радянською творчою інтелі-
генцією. Автор цих рядків випадково натрапив на неї в газеті «Бульвар» (№ 27, 2002 
р.) Втім, судіть самі й порівнюйте:

«Мне нравился у Винниченко рассказ «Пиня». Там показан еврей в тюрьме. Си-
дела группа в тюрьме, и вот среди этих арестованных был анархист, такой удалый, 
знаете. Героический человек. И вдруг этот еврей Пиня, совершенно забитый такой, 
скромный человечек, – но, с точки зрения анархиста, совершенно беспомощный чело-
век – приходит в камеру. Чтобы доказать на практике никчемность власти и пра-
воту взглядов анархистов, Пиню выбрали старостой. И когда он стал старостой, он 
стал распоряжаться, кому парашу выносить. А когда эта камера задумала бежать и 
они сделали подкоп, кто же первый должен через дыру бежать? И бросили жребий –
анархисту первому выпала честь бежать, и он отказался. И тогда Пиня сказал: «Я – 
староста, я – первый». Вот так! И я – тоже Пиня. Я – секретарь Центрального ко-
митета. Поэтому я не имею права занимать нейтралитет. Поэтому я иду «на вы».

Погодьтесь, цілком несподіване, як для першого секретаря ЦК КПРС, зізнання, 
та ще й з посиланням на твір забороненого українського письменника-націоналіста, а 
ототожнення з винниченківським персонажем своєї персони просто шокує.

Перші серйозні кроки в цьому напрямку вже зроблені, про що свідчать як
мінімум два підрозділи в монографіях, що вийшли останніми роками. Вже згадува-
ний «Становлення психоаналітичного дискурсу: Винниченко і фрейдизм» у кни-
зі Г. Сиваченко «Пророк не своєї Вітчизни» (2003) і «Я хочу возвеличити собою 
українське... (Психологічний портрет Володимира Винниченка)» в дослідженні В. 
Панченка «Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості» (2004). Подальші 
пошуки в цій царині залежать від двох чинників: охоплення якомога ширшого фак-
тичного матеріалу й розробка методології психологічного аналізу особистості но-
сія художності. Перший – сфера практична й потребує від дослідника тонкого ро-
зуміння слова при роботі з мемуарами та художнім текстом, другий – теоретична, 
яка вимагає осмислення досягнень психологічної науки й кореляції зі здобутками 
літературознавчої.
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З огляду на те, що доповідь Хрущова на XX з’їзді КПРС у 1956 році визнано
однією із головних суспільно-політичних подій XX століття, яка поклала початок 
руйнуванню комуністичної міфології, то наш земляк Володимир Винниченко, як ба-
чимо, тут виступив, по суті, у ролі «натхненника».

А випадок, коли політичний лідер, приймаючи доленосне для людства рішен-
ня, апелює до літературного твору, взагалі видається безпрецедентним. Залишило-
ся тільки віднайти той «Чтец-декламатор» з оповіданням Винниченка, аби з’ясувати, 
під якою назвою воно там вміщено: «Талісман» (авторська назва) чи «Піня», як 
запам’яталося та запало в душу Микиті Хрущову?

Талісман

Це вже виходило за межі всякого найміцнішого терпцю. То був не коридор по-
літичних в’язнів, а якийсь допотопний хаос, над яким, неначе дух, заклопотано й без 
ладу витав наш короткозорий староста в пенсне і велосипедистському картузику.

Хто як хотів, так і робив. Тому не подобається його камера. Він бере свої манат-
ки і без всякого вагання переходить в другу. Там, розуміється, зараз же з цього приво-
ду ґвалт, крик, протести, зібрання, дискусії. Цього вразив згук дверей у клозет; він ці-
лий день ходить і «стріляє» так, що подушки на койках підстрибують. Тютюн вику-
рювався з такою швидкістю, наче ним топили в кухні. Пошта не доставлялась, прова-
лювалась. Газети ми не бачили. Передачі крались по камерах і з’їдалися під ковдра-
ми. Доходило до того, що замість шести грудок цукру почали брати по восьми, а то й 
по десяти. Все це не віщувало нічого доброго.

А найголовніше – побіг наш одсовувався в невідому далечінь. Без старости, без 
ладу в коридорі, без дисципліни в камері робити далі підкоп було абсолютно немож-
ливо. Це було відомо навіть Залєтаєву.

Правда, нас тікало небагато, всього сім душ, срочних і безсрочних каторжан. Всі 
ми були зібрані в одній камері, всі більш чи менш негативно відносились до катор-
ги і воліли бути на волі. Але цього було мало, – для продовження підкопу треба бу-
ло, щоб принаймні в нашій камері, звідки вівся підкоп, була абсолютна дисципліна.

Ну, а це з нашим велосипедистом улаштувати було так же легко, як із струмоч-
ком, що заклопотано прожогом котиться з гори. Цей чоловік міг довести до сказу 
найлагіднішу людину. І не чим іншим, як своєю старанністю, усердям, клопітливіс-
тю. Ви його ніколи – не побачите лежачим, е, ні, він весь – рух, турбота. Цілий день 
він біга з камери в камеру, чогось хвилюється, турбується, кричить, записує, одмаху-
ється. Волосся на лобі йому не висихало від поту, і картузик промочувався спідспо-
ду аж на зверхній бік. Але все це було ні до чого. Він же сам робив так, що вся його 
метушня і старанність давала тільки шкоду. Як це йому щастило так устроювати, не 
знаю. Але це був факт.

І зверх усього він був меншовик та ще спеціаліст по аграрному питанню. Досить 
було зачутись в якомусь кутку «одрізки», «земля», «хазяйство», як картузик това-
риша Скрині уже там. А тому, що він спішить завжди, то вривається в розмову, наче 
бомба. А як аргументів у його багато і всі треба якомога швидше викласти, то він трі-
щить, мов ракета, маха кулаками, губить пенсне, кричить, одбиваєтся, як його хотять 
спинить, і замовкає тільки тоді, коли його силою витягнуть до справ.
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Крім усього, сам він з нами не тікав, і його мали швидко одправить в заслання. 
Так що йому наш побіг особливо не болів. Ні, нам треба було такого старосту, який 
міг би дати лад хаосові і котрий сам був би зацікавлений в утечі.

Але тут діло ускладнялось. Річ в тім, що певній частині коридора такий стан 
його подобався. Деяким просто «так собі», а деяким з принципу. Принципіальними 
прихильниками цього безладдя були анархісти-індивідуалісти, а найпаче голова їх-
ній Залєтаєв. В цій обстановці Залєтаєв почував себе страшенно благодушно, спо-
кійно й затишно, як у теплій ванні. Він по цілих днях сидів по сусідніх камерах або 
лежав на койці поруч з Тимошкою й Замірайлом, своїми найближчими приятеля-
ми. Вони співали, грали в карти, робили вправи швейцарської та французької бор-
ні. Книжки Залєтаєв зневажав і тільки тоді звертав на них увагу, коли не вистача-
ло папіросного паперу. Тоді він вибирав з найтоншим папером (частіш усього через 
це прихильність його спадала на нелегальні видання) і видирав з неї довгі стьожки. 
До протестів відносився спокійно й з юмором. Коли ж його дуже допікали, лице його 
насичувалось бурою кров’ю, сиві очі з білявими віями загострювались, і він починав
боронитись. Себто: підходив до найпалкішого протестанта, хапав його за барки, силь-
но, як грушу, тряс і хрипів: 

– Ти чого? Чого верещиш? Що треба? – а за ним зараз же підводились з койок 
Тимошка, Замірайло, Живчик, Архип і, розминаючи руки, з інтересом поглядали на 
опонентів. Звичайно, що дискусія в такій постановці питання хутко переривалась і 
Залєтаєв, заспокоївшись, з цигаркою в зубах, зробленою з прокламації «До всіх горо-
жан», вилізав на вікно, пацав ногами по стіні й виспівував:

На базаре сидит кот, 
У него болит живот, 
А напротив его кошка 
И у ней болит немножко.
Що далі розвивалась історія «горькой жисті», з більшим захопленням і вогнем 

танцював Залєтаєв. Коли доходило до кінця, він впадав в екстаз і разом з хором зади-
хано й хрипло вигукував:

Ты, холера, поди прочь, 
Кавалера не морочь, 
Как такому кавалеру 
Да любить таку холеру. 

Матеріалом, який дає змогу виконати ці завдання, виступає, на наш погляд, 
мегатекст митця. Вводимо цей концепт на позначення джерельного дискурсу екс-
плікації психічних виявів. Широковживане нині поняття «метатекст» як похідне 
від закоріненого в надрах формальної школи й використовуване постструктура-
лістами – «метамова», не відповідає поставленій нами меті, оскільки опосередко-
вує інформацію, нам же вона необхідна в чистому вигляді. Подвійна інтерпретація 
спотворить і так ледь вловиму психічну іпостась творчої особистості. Мегатекст –
це увесь обшир текстів, які містять у собі «штрихи» до психосвіту творчої особис-
тості. У найширшому розумінні це всі доступні джерела, які мають відбиток автор-
ської свідомої та підсвідомої сфер: мемуари письменника та його оточення і влас-
не художні твори.   
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Поди, поди, стерва, прочь!
З койок підхоплювали, вносили більше жвавості й експресії в мелодію. Тоді За-

лєтаєв зістрибував, одкидав в куток стіл з середини камери й зачинав танцювать. Для 
цього хор моментально переходив на іншу.

– Холєру! – кричав Залєтаєв, підморгуючи Тимошці.
Тимошка тоненьким тенорком прокашлювався, підкивував Живчику й починав:
На окне лежит прикмета –
З винограду квета, 
Виноград растет на ветке, 
Соловей поет у клетке.
Залєтаєв спочатку тільки притопував ногами, поводив плечима, загонисто ски-

дував головою. Потім раптом на новому коліні дико підгикував і з люттю кидався в 
танець.

– Жару більше! – кричав він.
Тимошка зразу набирав побільше повітря в груди, струшував, вищипаною бо-

рідкою й розлягався:
Спой несню свою 
Про жисть горькую мою, 
А жисть горькая моя, 
До чего ты довела.
І після цього падав усім своїм міцним, як із дуба витесанім, тілом на худорляво-

го Тимошку, тяжко дихав і витирав піт. Голова його ставала ще більш розчучверена і 
зовсім була схожа на купу вовни. (Правда, розчучвереність завжди була з ним, хоч би 
він найгладше зачесався й виголився. Я думаю, це походило з його кудластих сірих 
брів і настовбурчених вусів).

Ми всі, останні, мовчали при вибухах такої веселості. Спочатку пробували 
умовляти Залєтаєва, але він реготав і одповідав нам: 

– Пішли ви к чортам собачим! А що, ми повинні співать «На бой кровавый»? По-
думаєш! Гадає, як заспіва «На бой кровавый», так і справді кровавий. Що хочу, те й спі-
ваю. Співайте й ви, що хочете. Я вам забороняю? Чи я протестую, як ви щось робите?

Це правда, – він ніколи не заважав робити нам, що ми хотіли. Іноді ми вголос чи-
тали книжку, яку нам давали з других коридорів на який-небудь один день. Треба бу-
ло читати якнайшвидше. Залєтаєв нудився, тікав, співав, свистів, але не протестував.

Структуруючи детальніше, виділяємо тексти психобіографічного та психоав-
тобіографічного характеру. Термінологічні новації, які вводимо в літературознав-
чий обіг, анітрохи не данина моді, а необхідність якомога точніше охарактеризу-
вати досліджуване явище. В основі терміна «психоавтобіографія» лежить Фрой-
дівський – «психобіографія». На рівні авторської конотації він обмежений вияв-
ленням едіпової ситуації, розробкою проблем дитячої сексуальності, орієнтацією 
на минуле тощо, демонструючи при цьому «страхітливу неувагу до феноменології 
особи, до її планів на майбутнє, самосвідомості й свободи».
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В крайньому разі міг розважатись з Пінею. Піня, звичайно, стояв собі тихенько 
де-небудь, лагідно й несміло посміхався і слухав товаришів. Залєтаєв хапав його за 
ногу і, як ягня, волік до себе в барліг на копку. Не датись Залєтаєву Піня не міг, – він 
весь був трохи більший за одну ногу лідера анархістів. Він тільки кротко й боязко по-
сміхався.

– Ну, Піню, на волю хочеш? – питав Залєтаєв, зціпивши Піню, між колінами.
– А хто не хоче на волю? – одповідав Піня, кривлячись від болю.
– Справедливо. А чом же ти не хочеш тікать з нами? Ти ж теж каторжанин.
Та треба зауважити, що Піня, як рили підкоп, страшенно боявся і не міг спати 

від страху. Чого він боявся, – невідомо, але через це й тікать не хотів, йому пропону-
вали не раз.

Піня на питання винувато посміхався, і обережно викручував худеньку дитячу 
руку з лахматої, в рижому волоссі лапи Залєтаєва. Але той держав міцно.

– Ну, чого ж ти мовчиш? Ех, ти, соціал-демократ! Поступай в анархісти, молод-
цем зразу станеш.

І на цю пропозицію Піня посміхався. Іноді Залєтаєв раптом робив таємне лице 
і глухим голосом говорив:

– «Тук, тук, тук!» – потім зразу зміняв вираз лиця на суворий, здивований і кри-
чав: – «Кто там? – «Мі»,– одповідав собі ж тоненьким, солоденьким і приниженим 
голоском.– «Хто мі?» – суворо.– «Зади».– «Скольки вас?» – «Раз...»

Вся кумпанія неодмінно кожного разу весело й добродушно сміялась, а Піня все 
так же посміхався. (По національності він жид).

Я ніколи не бачив на маленькому веснянкуватому лиці Піні гніву, обурення або 
навіть суму чи журби, цих звичайних тюремних мешканців. Він на все трошки несмі-
ло, трошки ласкаво, трошки добродушно посміхався.

І я думаю, це було неспроста. Напевне, колись давно уже, може, ще тоді, як був 
Піня у «жестяного мастера» в науці, коли той бив його паяльником по голові або як 
«гоїше їньгеле» цькували по вулицях собаками, мазали губи салом, він раз на все со-
бі сказав: «Знаєш що, Піню, ти мовчи! Ти найменший, найпослідній чоловік у світі, і 
ти собі мовчи та посміхайся. Так буде лучче. Тебе б’ють по голові, а ти собі посміхай-
ся. Тобі дають разом з Шариком вилизувать миски, – вилизуй собі. Єсть люди біль-

Семантично ж він досить точно окреслює коло психічних явищ, які пережи-
ває індивід і цілком логічний при осмисленні внутрішнього світу індивіда. Тобто, 
використовуючи усталену форму поняття, наповнюємо його ширшим колом зна-
чень. Психобіографічність (у зазначеному варіанті конотацій) і психоавтобіогра-
фічність (як здатність до художньої самоідентифікацїї, можливість відтворити рух 
рефлексій) у контексті наших міркувань передбачає синтез свідомого соціального
буття об’єкта дослідження і підсвідомого в усіх його виявах. Отже, психобіогра-
фічна інформація міститься у спогадах та епістолярії тих, хто добре знав письмен-
ника, хто в змозі вирізьбити риси його характеру, визначити його темперамент
подати деталі, які опосередковано виявляють його підсвідому сферу. Психоавто-
біографічна — охоплює значно ширший інформаційний пласт; автобіографія, спо-
відь, щоденник, епістолярій і художні твори, в яких автор залишає «сліди» влас-
ної душі.



199РОЗДІЛ ІІІ Парадокси бунту

ші, багатші, дужчі; єсть менші, слабші, ти ж, Піню, найменший, найбідніший, най-
слабший».

І от через те, напевне, Піню нічим не можна було ні здивувати, ні образити. Ко-
ли в камері ішла якась суперечка, співали, читали, розмовляли, а Піня хотів взяти 
ближчу участь, і його не слухали або одпихали, він собі з того нічого не робив і ні на 
хвилину не думав, що йому можна образитись. Це так і слід було. 

Коли з Піні сміявся хто-небудь і обижав, а другий заступався й обороняв, Піня 
і до того, і до другого однаково посміхався, несміло й добродушно-винувато. Мабуть, 
як у його витрусили бомбу, дану йому на схованку, і потім били в участку, він так са-
мо реагував на те, як тоді, коли «жестяной мастер» одкручував йому од голови вухо 
за перекинуте олово. 

Хто його зна, може, це була помилка з боку Піні, але безперечне те, що він сам 
так на себе дивився, сам щиро й непохитно вірив, що він – найменший й найпослід-
ній. А тому не було нічого дивного в тім, що навіть уголовні, які носили нам в казанах 
кандьор, і ті прикрикували на Піню:

– Ей, Піню, чого гав ловиш? Миску давай. – а Піня й до їх посміхався так са-
мо. А щодо Залєтаєва, само собою, що про ніякий протест у його й начерку думки не 
було. Та ще під таку хвилину, коли останньому було нудно і хотілось розважитись.

Безладдя наше тягнулось. Всі спроби змінити старосту й установити в коридо-
рі якийсь лад незмінно натикались на буйно-веселе, певне в своїй силі протидіяння 
анархістів.

– Ми не раби, чорт вас забирай! – вигукував з койки Залєтаєв, задравши ноги 
догори. – Самі собі раду дамо. Не треба нам командирів! Знаємо ми їх, досить. – Сам 
він був колишній підпоручик піхоти. – Чим менше є влади, тим краще! З якої речі ви 
нам хочете посадить на шию якусь ще більш умілу каналію. Не хочемо!

А тим часом літо, найкраща пора для побігу, минало. Часто сиві, холодні хмари 
цілими днями стояли над тюрмою, і небо було похоже на перекинуту миску з кислим 
молоком. Вже й дощі починали накрапати з цеї миски. І хто знає, чи не розмиють во-
ни як-небудь випадково землю під стіною й не викриють нашого підкопу? А прокопа-
но було вже доволі. Власне, немалу роль грало те, що ми помилились і закопались не 
в тому напрямі, що намітили. Через це ми, по-перше, наткнулись на сипкий, незруч-

Кожен з митців у своєму мегатексті має домінантні вияви психоавтобіогра-
фічності. Якщо, скажімо, О. Кобилянська віддає перевагу щоденнику, автобіогра-
фії і художньому тексту, в М. Коцюбинського особистісні риси розкриваються
передусім у листуванні й текстах, особливо другого періоду творчості, а Леся Укра-
їнка хоч і намагається уникнути «розголошення» свого внутрішнього Я, але воно 
проступає на сторінках її творів і листів, які збереглися в адресатів, то Володимир 
Винниченко, навпаки, цілком відвертий і в щоденнику, і в листах, і в текстах, ще-
дро розкриває своє Я нащадкам. При цьому письменник залишив по собі без пере-
більшення величезну епістолярну спадщину, лише частково оприлюднену дослід-
никами. Не менш вагомими задля виконання поставлених завдань є і щоденникові
записи, котрі, як відомо, теж потребують видання. Та вже навіть видрукуваного ма-
теріалу досить для того, щоб створити уявлення про психологічну структуру осо-
бистості митця. При наявності, звичайно, відповідного інструментарію.
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ний грунт, який міг щохвилини засинить нас. А по-друге, несподівано для себе виліз-
ли майже нагору і саме в тому місці, де попід стіною ходив вартовий.

Це нас і загальмувало. Попередній староста, за якого робився підкоп, стояв на 
тому, щоб покинуть і копати в іншому напрямі. На його боці була тільки одна части-
на втікачів. Друга ж держала руку Залєтаєва, котрий пропонував вести цей підкоп да-
лі і тікать з його «на ура». Чим би ця суперечка скінчилась, невідомо, бо того старосту 
несподівано вивезли у другу норму, а його місце зайняв Скриня. 

Так справа й застигла і, здавалось, без надії хутко посунутись далі.
Але раптом одного сірого хмурого ранку нашого «велосипедиста» викликали в 

контору і сказали складати речі: його забирали в заслання.
В той же день увечері наш коридор тривожно й заклопотано гув, як вулій, з яко-

го зникла матка. З камери в камеру перебігали передвиборчі агітатори, читались про-
кламації, велись палкі дебати, малювались карикатури. Залєтаєв носився по коридо-
ру з грізним і натхненим лицем.

Діло йшло не про те, тому чи цьому кандидатові дати перевагу, а – бути чи не бу-
ти взагалі в нашім коридорі старості. Ось як була поставлена справа. І, треба сказати, 
не дуже було багато надій вивести її на бажану нам путь.

Багатьох з виборців, серед яких були навіть лояльні кадети, захоплювала ідея 
цілковитого самопорядкування.

«Ми хочемо хоч в тюрмі бути вільними! Кожний за всіх і всі за одного. Геть пра-
вительство!» От яка була їхня платформа.

У многих прокинулись інстинкти прадідів – бурлак, які виривали з корінням мо-
лоді дубки і з цими тільки товаришами блукали по нетрях та степах. Ця частина кори-
дора дала повну волю своїм нахилам. Вони цілі дні ходили з камери в камеру, міняли 
щогодини койку, обідали десь у біса, пролазили навіть у інші коридори і цілком здича-
віли. Коли б не вечірні провірки, вони б і ночували по чужих камерах десь під столами.

Іншими керували більш матеріальні інтереси і надії. Вони безрозсудно повіри-
ли Залєтаєву, що матимуть без старости по десяти грудок цукру і принаймні раз на 

Серед досліджень, які сприяють цьому, вирізняються наразі праці В. Агеєвої, 
Н. Зборовської, Т. Гундорової, Л. Левчук, С. Павличко, Р. Піхманця, котрі вибудо-
вують свої концепції в дусі класичного психоаналізу та постпсихоаналітичних те-
орій. Констатуємо, що зазначений психологічний дискурс у літературознавстві не 
вичерпує методів підходу до розуміння психічних особливостей особистості окре-
мого митця і процесів, породжених свідомою та підсвідомою сферами його душі. 
Попри глибину й аргументованість висновків щодо особливостей психосвіту де-
яких письменників (Леся Українка, О. Кобилянська, А. Кримський), психоаналіз 
у літературознавчих студіях залишає цілий ряд питань, пов’язаних зі свідомими
виявами особистості творця. Якщо порівняти це явище із вчорашніми, радянськи-
ми літературознавчими дослідженнями, то можна сказати, що відбулося своєрідне 
«перегинання палиці» в інший бік: представляючи постать письменника, дослідни-
ки дещо відриваються від осмислення його суспільного буття, зосереджуючись на 
аспектах підсвідомого. 

Вихід із ситуації вбачається нами в переосмисленні засад і принципів, умов-
но кажучи, літературознавчої психології – неструктурованого ще на сьогодні
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тиждень по справжній котлеті. Бо при владі старостів, – аргументував Залєтаєв, – 
«аристократія» дістає з волі передачі й не ділиться з коридором, а їсть їх сама. Це, 
звичайно, був тільки несовісний спосіб агітації, але мрія про котлету була така при-
ваблива, що Залєтаєву охоче вірили.

Деяким просто подобався рух, сам по собі, і через те вони допомагали його роз-
витку всім, чим могли. Вони з охотою читали й писали прокламації, розносили їх по 
камерах, агітували, розпаляли, але кінчать не хотіли.

Це був непевний час, і важко сказати, чим би він скінчився, коли б до нас не вмі-
шалась сама тюремна адміністрація. Офіціально ніяких тюремних старост вона не зна-
ла й не відала, але коридор без старости був для неї явищем анормальним, негарним 
і, головне, клопітливим. Замість того щоб балакати з одним чоловіком, відомим, ко-
ректним, більш-менш досвідченим, начальству доводилось вступати в розмови з ціли-
ми камерами, повними ґвалту, махаючих рук, роззявлених ротів, свисту, гамору, реготу.  

І через те не офіціально, але серйозно і поважно було зроблено пропозицію негайно 
вибрати старосту й припинить заколот. В противному разі будуть ужиті «відповідні міри». 

Що таке «відповідні міри», більшість з нас добре знала, і тому довелось серйоз-
но задуматись над «іноземним вмішательством».

І от анархісти раптом стихли. Але ця тиша була якогось непевного, загадкового 
характеру. Вони шепотілися по кутках, бігали з камери в камеру, про щось палко ра-
дились, часто вибухали несподіваним голосним реготом. Іноді вони аж качалися по 
койках і плакали од сміху. 

Ми чекали якогось екстравагантного випаду. 
І, дійсно, так і сталось.
Раз уранці, як тільки піднялось питання про голосування над виставленими 

кандидатами, Тимошка виліз в нашій камері на стіл і попрохав слова. Коли стихло, 
він рішуче й силкуючись бути серйозним заявив:

– Господа, п’ята камера! Наша партія доручила мені ось що сказать вам. Ми 
довго обмірковували питання і рішили виставити кандидатом... товариша Піню. – І,

напрямку науки про мистецтво слова, прибічники якого залучають до свого інстру-
ментарію досягнення наукової психології. Досі, як відомо, його в цілому артикулю-
ють як «психологію творчості». Міждисциплінарність галузі, з одного боку, спри-
яє розкриттю таємниць творчості іншого - спрямовує дослідника в русло власне 
психологічних аспектів. Саме тому, як зауважує перший президент Російського 
психоаналітичного товариства І. Єрмаков, «аналізи письменників, патографії, 
набувають специфічного медико-психологічного характеру п мало дають для 
розуміння художніх цінностей». Тобто методів класичної психології творчос-
ті й психоаналітичного підходу не досить для осягнення феномену художни-
ка й художності. Як зауважував сам 3. Фройд, «психоаналіз змушений склас-
ти зброю перед проблемою, якою постає художня творчість». Разом з тим не 
можна не враховувати, що при створенні параметральної матриці особистості 
звернення до психоаналізу та аналітичної психології сприяє осягненню харак-
теристик несвідомого («Ід» - за Фройдом, «Тінь» - за Юнгом), сформованого в 
генітальному періоді (Фройд), і присутнього в душі архетипно (Юнг), а також 
темпераменту як психобіологічного базису особистості.
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помітивши рух серед нас, поспішно закричав далі: – Не думайте, що це жарт! Ми сер-
йозно. Попереджаєм, що, коли його не буде вибрано, ми оповіщаємо війну не на жит-
тя, а на смерть. Раз влада належить таким, як Піня, – то й ми собі вибираємо Піню! 
По всім правилам. Хай живе староста Піня!

– Ур-ра! – підхопили анархісти. – Ур-ра, староста Піня! Піня! Піня!
Крики здивування, обурення одної партії змішалися з криками «Піня» і рего-

том другої. Це було сигналом для всього коридора. Скрізь залунали вигуки: «Піня, 
Піня, Піня». Десь узялися плакати з портретом Піні, досить удачного малюнка, на 
яких було написано: «Хай живе влада! Хай живе староста Піня!»

Ім’я Піні літало, як м’яч, по всіх камерах, ним гралися, перекидувалися. Навіть 
дійсні прихильники влади захопились таким надзвичайним кандидатом і з реготом 
кричали: «Піня!!»

Нам прийшлось пильно задуматись. Не вибрати Піню, це значить розтягнути 
хаос на безмежний час. Вибрати? Ідея мати старостою Піню наводила на нас і сміх, і 
сором, і злість.

Але все ж таки рішили вибрати. Нехай, ми виберем Піню, але примусимо по-
важати його, поважати в його лиці нашу волю, нашу переложену на його, владу над
самим собою. Згода! Хай живе староста Піня!

Серйозно, строго, без натяку на насмішку ми заявили, що пристаєм на кандида-
туру Піні. І в той же вечір при співах і реготі, з фейєрверком із насичених нафтою ган-
чірок було оповіщено всій тюрмі, що на «нижньому угловому коридорі» тепер старо-
стою – Піня 1-й.

Піню спочатку зовсім не вразила така увага до його персони. Коли ім’я його на 
всі голоси вигукувалось під низькими стелями камер, він тільки посміхався своєю 
звичайною посмішкою. Його тягали по камерах, висаджували на столи, говорили над 
його головою палкі промови в його честь, – Піня тільки кумедно поводив головою і 
добродушно показував усім свої ріденькі зуби. 

– Хочеш бути старостою, Піня?
– А чому ні? Хто не хоче бути старостою? – розуміючи жарт, одповідав Піня та-

кож жартом.

Розвиток психологічної науки в XX столітті дає змогу при створенні цілісного
повноформатного психологічного портрета письменника поруч із психоаналізом 
та неофройдизмом використовувати досягнення й антропо- та соціально спрямо-
ваних її напрямків – егопсихології (Олпорт, Фромм, Хорні), гуманістичної пси-
хології (Маслоу, Роджерс), діяльнісного підходу (Рубінштейн, О. Леонтьєв). За-
лучаючи їх для досягнення власної мети в царині літературної творчості при до-
слідженні художніх здібностей, натхнення, інтуїції, проблем таланту, одержуємо 
можливість заглиблення в особистісні виміри внутрішнього світу митця. Психоло-
гічна категорія «особистість», яку використовуємо на означення «автора-людини»
(М. Бахтін), на наш погляд. є вичерпною при характеристиці того чи іншого психо-
фізіологічного носія художньо-естетичного (за В. Ізером) начала, що реалізується 
в мистецькому акті. Адже «особистість — це людина, узята у системі таких її пси-
хологічних характеристик, що соціально обумовлені, виявляються в суспільних за 
природою зв’язках і стосунках, є стійкими, визначають моральні вчинки людини, 
які мають істотне значення для неї самої й оточуючення.
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Але коли Тимошка, Сердюков, дядя Дум-Дум, Замірайло і декілька членів з 
«аристократії» цілком серйозно, поважно і навіть суворо заявили йому, що він є ста-
ростою, коли перенесли його паршивеньку ковдру й подушчину на матрац старости, 
коли дали йому списки товаришів, весь папір, тютюн, цукор, сіль, ящик оселедців, ко-
ли сказали, що з цього моменту порядок, спокій і добробут коридора лежить на його 
плечах, – тоді Піня перестав посміхатись і став такий блідий, що навіть на підборід-
ді видно було ластовиння.

– Ви розумієте, товаришу, що це не жарт, а серйозна й відповідальна річ, – ска-
зав товариш Сердюков. Сам товариш Сердюков, якому завжди передавали в блис-
кучих кастрюльках пресмачні котлети з города. Сам товариш Сердюков, який читав 
по-німецькому другий том Маркса і ніколи не вступав ні з ким в які-небудь ближчі 
відносини.

Піня почав щось говорити про те, що він не годиться на старосту, що він нічого 
не знає, що він собі малообразований робітник... Але його не слухали навіть, це й без 
його добре всім було відомо.

– Ну, тепер, братику, кінець! – рішуче проговорив Тимошка. (Між іншим, це йо-
го була пропозиція – вибрати Піню старостою). – Проголосували – і шабаш, нічого 
не зробиш. Тепер, брат, тільки старайся, щоб у тебе все було добре. Провір списки, ха-
зяйство своє проконтролюй, – словом, як слід веди діло.

Піня тривожно, неймовірно бігав очима по лицях. Але всі були серйозні. Прав-
да, недалеко на койці сидів Залєтаєв, качав ногами і, крутячи кудлаті вуси, хитро
посміхався. Ну, так це ж був Залєтаєв, а не хто інший. Всі ж, навіть Замірайло, відно-
сились цілком серйозно.

І Піня помалу, незграбно взяв список товаришів у руки й почав читать. Довгень-
кий синенький зшиток дрібно, як змерзлий листок восени, дрижав в його руках.

Мені в ту ніч чогось не спалось. Чого саме, не пригадаю, – мало хіба причин може
бути для цього там, де на вікнах грати, на дверях замки, а між ними в тісній скрині стін – два-
надцять тяжко сплячих людей, котрі й у сні почувають себе хворими, нещасними, злими.

Я не спав і тихо лежав у своєму кутку. Сердюков коло мене обережно схлипував 
носом. Здавалось, він після кожного хлипання прислухався, яке воно робить враження

«Суспільні за природою зв’язки та стосунки» при ньому визначають харак-
тер, який у системі особистісних проявів займає центральне місце. Об’єднуючи всі 
інші властивості особистості, він має прямий вплив на емоційно-вольову сферу 
людини, тим самим набуваючи в нашому дослідженні особливого значення. Адже 
люди, «як особистості, в емоційному плані відрізняються один від одного за ба-
гатьма параметрами: емоційною збуджуваністю, тривалістю й сталістю виника-
ючих емоційних переживань, домінуванням позитивних або негативних емоцій, 
(...) силою і глибиною почуттів, їх змістом і предметною спрямованістю. Остан-
ня з названих категорія — «предметна спрямованість», яка цілком узгоджується 
із теоретико-літературним поняттям «мистецька спрямованість» (Г. Клочек), за
С. Рубінштейном, поруч із матеріальними та інтелектуальними почуттями перед-
бачає естетичні, які реалізуються у творчому акті митця.
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на камеру. Коло Піні, на столику старости, горіла лампочка того сорту, який вжива-
ють в поганеньких готельчиках на чорних сходах.

Спочатку там не помічалось ніякого руху. Але годині, може, о другій-третій вно-
чі помалу підвелася з койки невеличка постать і сіла. Це був Піня. По його рухах, ви-
разу лиця я бачив, що він не спав зовсім. А вираз лиця був цікавий, якого я ніколи ще 
не бачив у Піні. Він робив враження людини, яка прислухається до процесу всереди-
ні себе – і при тому до такого процесу, котрого сам не розуміє. Очі широко розплю-
щені, незрячі, губи одвисли не то дурнувато, не то скорбно. Він довго сидів, не рухаю-
чись, тільки часом глибоко зітхаючи. Потім раптом злякано озирнувся по камері, але, 
не помітивши нічого підозрілого, заспокоївся й зліз з койки. 

Я мусив підвестися на лікті, щоб побачити, що він робив. Піня перекладав осе-
ледці на папір і шепотом по-жидівському рахував: ейн, цвей, драй, фір, финиф. Осе-
ледців було не п’ятнадцять, як казав товариш Петро, що часово заміщав старосту, а 
всього одинадцять.

Піня заклопотано й непохваляюче похитав головою.
Потім він узявся за цукор. З цею справою у його затягнулося, бо цукру було аж 

дві великі торби. Мені надокучило чекать кінця, і я знову ліг, слухаючи, як Піня су-
хо стукав грудочками, шепочучи: «финифендрайцік, зексендрайцік, зибендрайцік»... 
під цей шепіт я несподівано заснув.

Другого дня всі прикинулись в настрої веселої й нетерплячої цікавості. Першою 
думкою у більшості було: ну, як там наш Піня? А Піня був уже давно на ногах. Він за-
мів камеру, прибрав на столі, порозкладав усім порції цукру (по шість, а не по вісім 
грудок кожному) і стукав у двері дозорцеві:

– Надзиратель! Надзиратель! Гаврилюк!
Голос його лунав незвичайно серйозно, хоч і не зовсім упевнено. (Раніше він 

тільки висовував ніс у вовчок і тоненьким, несмілим, прохаючим голоском протягу-
вав: «Господиня надзиратель, пятая камера проситься до вєтру».

– Чуєте, надзиратель? Що це таке? Одчиняйте вже двері. Ну? Старості треба са-
хар роздавать. — І вже з деякою нетерплячістю лупив кулачком по товстелезних дверях.

Ми мовчки, скидаючись очима, слухали. В коридорі почувся брязкіт ключів і 
заспаний голос Гаврилюка: 

– Ну, чого там? Чого стукаєш? Чого треба? 
– «Чого треба?». Треба кип’яток. Ну? Одчиняйте двері, мені нада йти.
Гаврилюк чомусь мовчав. Мабуть, сонно й зневажливо одійшов і сів собі на 

свою табуретку в кутку. 

Отже, маємо три складових психічної структури особистості, які піддаються, 
з різною мірою супротиву, звичайно, аналізу в рамках класичних психологічних та 
психоаналітичних підходів». Перша — суспільно сформована та суспільно ж спря-
мована – свідомість, пласт психіки, який містить характер, емоційно-вольову сфе-
ру, спрямованість; друга – темперамент, як «природжено-набута» структура (це 
звучить дещо еклектично, але сучасні психофізіологи твердять, що темперамент –
категорія рухлива); і третя — прихована частина айсберга душі — підсвідомість. 
Перші дві — «видимі», тобто виявляються у поведінці й діяльності, третя – утаєм-
ничена від стороннього ока.
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Піня затарабанив дужче.
– Ну, чого б’єш двері, ти! – десь з глибини пробубонів Гаврилюків голос. 
Піня розсердився:
– Що значить «чого б’єш»? Када староста каже одчинить, то треба одчинить, а 

не чуть лі йти та садитьця собі на табуретку! Одчиняйте вже камуру. Ну? 
На нарах , як по команді, вибух дружний регіт.
– Бий, Піню, двері. Пантуфлею! Їх в трісочки рознеси! – крикнув Залєтаєв.– 

Що він позволяє собі з старостою жартувать! 
Піня озирнувся й здивовано подивився на нас: 
– Я не понімаю, що ж тут смішного? Як він не буде одчинять старості, то кому 

вже він буде одчинять, кому? 
Регіт з дужчою силою розлігся по камері.
Але тут нахмурено і мовчки підвівся з койки Сердюков, напнув на себе ковдру 

і рішуче пішов до дверей.
– Гаврилюк! – різко й виразно крикнув він у вовчок. – Одчиніть старості двері. 
Зараз же затупали ноги й брязнули ключі, заклацавши в замку. Двері роззяви-

лись, і Сердюков, уступаючись з дороги, з повагою повів рукою до Піні:
– Прошу, товаришу старосто.
Піня взяв кошик з цукром і строго сказав Гаврилюку:
– Ідіть за мною й одчиняйте камури. Мені треба цукор роздавать. Швидше!
Гаврилюк, певно, забув, що було вчора вибрано старостою Піню. Тепер він зга-

дав і почував, певне, себе ніяково. Коли Піня вийшов, він хутенько зачинив за ним 
двері й бігцем пішов з ключами вперед.

В камері стояв сміх і гомін.
Але дивна річ: не минуло й тижня, як цей сміх почав зникать. Перші дні кожне 

слово Піні викликало цілі вихори веселощів і насмішок. За ним ходили, немов при-
служники його, попередливо розчиняли перед ним двері, подавали йому пальто, ка-
лоші.

І, дійсно, трудно було, не звикнувши, байдуже дивитись на Піню. Цей малень-
кий комік рішуче не хотів зрозуміти свого становища і цілком серйозно та поважно 
поставився до свого старостування. Треба було бачити, як він балакав, наприклад, з 
начальником тюрми. З самим начальником тюрми. Раніше, коли останній заходив до 
нас в камеру, Піня тільки одним оком визирав десь позаду із-за спин товаришів і, ма-
буть, мови не знайшов би, коли б до його звернувся сам начальник. Тепер же він не 
давав йому проходу з банею. Коридор по місяцю не буває в бані. Що це таке! Піня не 

Не претендуючи в межах статті на окреслення цілісної системи психологічно-
го аналізу творчої особистості та результатів її діяльності, що, на наш погляд, може 
визначатися як «психопоетика», спробуємо простежити в мегатексті В. Винничен-
ка окремі риси його психічної структури, котрі, як зауважує Г. Сиваченко, серйозно 
впливали «на формування його морально-етичної позиції та емоційне забарвлення 
творів». Щоденник та епістолярій В. Винниченка дають достатньо матеріалу для 
їхньої експлікації. Причому особистісна структура митця – це прекрасний зразок 
чіткої взаємодії зазначених вище компонентів: свідомості, підсвідомого й темпера-
менту, які виявляються у поетиці його творів.
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міг цього так лишити. Раз його вибрано старостою, так він мусить дбати, щоб кори-
дор мав усе, що йому полагається. Баня полагається два рази на місяць. Давайте нам 
баню – і вже. Піню питали:

– А ви не боїтесь балакать з начальником? («Ти» йому тепер уже мало хто казав).
– Боятись? А чого би я мав боятись? Коли староста буде боятись, то хто не бу-

де боятись, хто?
І коли сміялись, то він абсолютно не розумів, що тут бачили смішного. Смія-

лись також, наприклад, з того, що Піня на рахунок комуни завів собі гребінець і дзер-
кальце, перед яким щоранку ретельно зачісував своє іржаве волосся. Або з того, що 
він вибрав собі найкращі штани, піджак, капелюх, пальто.

– Це – прерогатива влади! – кричав Залєтаєв. 
Піня не знав, що таке «прерогатива» та, але як же могло бути інакше? Хіба він 

не перший чоловік у коридорі, не староста, якого вибрали майже одноголосно? Ну, 
значить, нехай староста коридора ходить, як якийсь халамидник? Це була б добра 
справа.

Нічого не було вже комічного в тому, що Піня з строгим і заклопотаним вигля-
дом замикав у шкафу цукор, тютюн і взагалі всю маєтність. Навпаки, це було дуже 
добре, краще, ніж за велосипедиста-старости, коли один день було багато, а другий 
нічого, коли всяк хто хотів, брав собі сам скільки знав.

Не сміялись також і з того, що Піня в певні години, коли по конституції камери 
установлено було «тиша», чіплявся до тих, хто порушував цей пункт. Анархістам, зви-
чайно, закон не писано, але після того як трохи не дійшло до бійки з конституціоналіс-
тами, вони для свого власного спокою перестали учиняти занадто великий гамір.

Навіть те, що Піня казав «када вам говорить староста», уже не здавалось уль-
тракомічним.

Особливо ж легко призвичаїлись до старостування Піні дядюшки-аграрники. 
Вони трохи не на другий день уклали цей факт в своє світорозуміння, дали йому від-
повідну оцінку і вже нічому не дивувались – «жидівська голова, чого ви хочете».

Правда, треба сказати, що Піня умів-таки поводитись з ними як слід.
Це просто діти були, та й годі, інакше Піня не міг на їх дивитись. Наприклад,

така історія. Раз до Піні прийшов Корнієнко з 8-ої камери і з справжніми сльозами 
почав жалітись, що його обидили. Обидили ж його тим, що коли прийшов з Черво-
ного Хреста новий транспорт одежі й роздавали її, то не йому дісталась студентська
шинеля, а Горбачу! Це тим паче було обидно й боляче йому, що у Горбача була вже 
«хуражка» з червоним «околушком», жовті черевики і навіть сорочка з манишкою. 

Хто ж він, Володимир Винниченко? Вольдемар, В. Деде, В. Дедевич, Ді? Ім’я, 
псевдоніми, прізвиська, хто ховається за ними? І чи лише конспірація вимагає та-
кої багатоманітності виражень? Чи, може, справжній мистецький талант сусідить у 
ньому з даром перевтілення, а здатність до самоосягнення – із неможливістю пізна-
ти себе до найглибших підсвідомих глибин? Адже недаремно здивування викликає 
кожен з душевних порухів, досі йому невідомих. «Ні, я абсолютно себе не знаю, –
запише він у листі до дружини. — В мені, здається, сидить з десяток людей ціл-
ком різних». Побачити всі «Я» митця і є найскладнішим завданням для дослідни-
ка. «Сліди», залишені в мегатексті, які вказують на особистісні прикмети В. Вин-
ниченка, досить виразні, ось тільки «читати» їх варто дуже уважно, пам’ятаючи 
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Для одного це було вже занадто, та ще в той час, як він, Корнієнко, дістав якесь паль-
то з жовтими костяними ґудзиками, Горбач міг би принаймні помінятися «хуражка-
ми».

Як тут бути? Що зробив би велосипедист? Він би махнув рукою, закричав би, 
щоб йому не докучали дурницями, тут же попрохав би вибачення за крик і куди-
небудь заклопотано побіг би. Піня ж так не міг. Староста на те й староста, щоб усі бу-
ли задоволені.

Він прийшов до Горбача й запропонував йому помінятись «хуражками». Але це 
був такий ловкий, славний кашкетик, так привабно червоніло на йому «околушко», 
так, нарешті, Горбач звик до його, що мінятись на старий, з порепаним козирком кар-
туз Корнієнка йому страшно було навіть подумать. Він рішуче одмовився. Тоді Піні, 
само собою, нічого не лишалось, як гарненько прочистити цього франта.

– Ви стидіться, товаришу! Фе! Який же з вас соціаліст, коли ви не хочете поді-
литься з своїм товаришем, не хочете. Ви повинні ще самі сказать: «У Корнієнка єсть 
студентська шинеля? Нема. А жовті башмаки є? Нема. А хуражка? Нема. Ну, то я дам 
йому хуражку». От так роблять соціалісти. А так, як ви хочете, то се роблять тільки 
буржуї. Дайте йому хуражку, я вам кажу! Када вам говорить староста, то ви повинні 
слухатись.

І Горбач мусив віддати свого ловкого, славного картузика з дворянським черво-
ним «околушком». Мусив, бо так хотів староста.

Або, наприклад, так. У старости суть певні точно визначені адміністративні
години. Не можна його цілий день шарпати то за тим, то за сим. Що тобі треба, од
такої до такої сміливо звертайся до товариша старости, і все тобі буде зроблено. Ні, 
дядюшки не такий народ. Вони серед ночі готові сіпать чоловіка, щоб він дав йому
паперу й конверт, бо йому чогось, бачите, не спиться, скучно за ріднею й хочеться 
листа їй написати.

Піня в таких випадках був непохитний.
«Нема» – і кінець. 
Я пам’ятаю таку сцену.
Уже вечір. За вікном галасує й б’ється в шибки вітер. Рами тоскно пориплю-

ють, і дме холодом. На нарах подалі від вікна, в напівтемному кутку, лежать анар-
хісти й конституціоналісти в дружному й тісному безладі. Видно ноги, руки, спини,
носи. Одні лежать, підклавши під голову подушки, а другі – живіт або коліно сусі-
ди. Але всім зручно й затишно. Вони всі співають «Ревуть-стогнуть». Це пісня про 
те, як сиділи колись запорожці в турецькій неволі. Третій рік уже минав за ґратами, 

про «маски», звіряючи одне джерело з іншим і десь на стику різних інформаційних 
пластів підходячи до істини.

І в саморецепції письменника на рівні психоавтобіографії, засвідченої в тек-
стах, і в рецепції сучасників перше, що впадає у вічі, – це його буйна, нестримна вда-
ча, «подиву гідна затятість, помножена на самовпевненість, віру в безмір власних 
сил, постійну готовність бути в опозиції до всіх». Але ж, пам’ятаючи тезу французь-
кого публіциста і теоретика мистецтва XIX ст. Е. Геннекена про те, що «душевні 
властивості не можна описувати інакше, ніж за допомогою термінів наукової пси-
хології», спробуємо окреслити його психопортрет науково, в сукупності свідомих і 
підсвідомих рис та характеристик.
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а їх усе не йшли виручать «брати, орлята Вкраїни». І запорожцям було журно. І, ма-
буть, була якась рідність в долі запорожців з хористами, бо ця пісня співалася завжди 
з особливим чуттям. Тепер же, під холодне й зле виття вітру, вона співається майже з
побожністю. Тимошка строгий, блідий і грізно позира на Живчика, який часто фаль-
шивить. Залєтаєв хмуро-задумливий. Замірайло розм’як і, схиливши голову на до-
вірливо випнутий зад меншовика Зубковського, обережно й любовно заливає сво-
єю октавою усі дефекти Живчика. А очі його мрійно й неодривно кліпають до світла 
лампочки на загальнім столі.

За цим столом дядя Дум-Дум і Теоретик грають в шахмати. Дядя Дум-Дум по-
хожий на лисого, кучерявого апостола Петра, яким його малюють малярі. Дядя зро-
бив заповіт: коли його будуть вішать, хай перед смертю хто-небудь хоч крізь стінку 
загра з ним в шахмати. Тоді він помре як слід революціонерові, спокійно й з гідністю. 
Але тепер він грає, як партач, – пісня йому заважає. Річ у тім, що він пісню також лю-
бить і навіть сам співає умильним здавленим тенорком.

А тут ще «Ревуть-стогнуть». Нічого дивного, що Теоретик цим невеликодушно 
й жадно користується. Дядя Дум-Дум партію програє.

– Шах королю! – чується весь час упертий, уважний шепіт Теоретика.
– А щоб вас чорт... – перестає підтягувать дядя Дум і визвіряється на дошку.
Піня до всього цього відноситься безпричасно. Він сидить за столиком, загли-

блений в господарські рахунки. Ні вітер, ні пісня, ні тиха туга тюремного вечора його 
не доймають, – сьогодні з города доставили знов цих яєць. Ну, маєте собі: в коридорі 
є сімдесят душ, а яєць усього п’ятдесят. От і поділи нарівно.

І от під таку хвилину являється який-небудь дядюшка. Йому треба тютюну, в їх-
ній камері весь вийшов. Хто його знає. Якось так трапилось, що викурили до строку.

Дядюшка – депутатом від камери. Почуваючи взагалі незаконність своєї місії, а 
крім того, маючи на увазі неположений час, депутат підходить до столу навшпиньках. 
Зупинившись, він деякий час чекає мовчки, заявивши про свою присутність тільки 
легким кашлем. 

Піня зирка на його й знов нахиляється до цифр. Дядюшка озирається до співа-
ків, слухає, дивиться на шахматистів, – взагалі, дає Піні зрозуміти, що він не який-
небудь нахаба і зайнятому чоловікові не хоче навалитись на голову. Він собі підожде.

Але Піня рахує й рахує, а по шепотінню його зовсім не помітно, що він гадає да-
ти собі якусь паузу. Тоді депутат прокашлюється, щоб дати відповідний тон голосу, й 
м’яко говорить:

– Товаришу старосто!
Товариш староста навіть голови не підводить. Депутат зітхає:
– Товаришу старосто!
– Ну?
– В нашій камері, знаєте, тютюнцю...
– Нема! – лаконічно перебиває Піня й з шумом перегортає папір. Потім рап-

том кида його й строго звертається до прохача: – Вам не стидно, ні? Ви же собі спите 
вдень, правда? Ви собі курите папіроски, а староста бігає. Так? Ну? І за то ви прихо-
дите морочить йому голову, коли він сидить за ділом, коли? Яка камера?

– Шоста, – винувато говорить депутат.
– Що-о?! – обурюється Піня. – Та я ж у суботу дав вам чотири пачки? У середу 

получка. Нема!
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Дядюшка чує по голосу, що справа безнадійна, нічого не говорить більше і по-
малу йде із камери.

Сцену чують, але ніхто й не посміхається. Пригорнувшись одне до одного, як 
викинені на берег після аварії, вони з тихою тайною журбою співають:

– Гей, ви, хлопці-запорожці, Сини вольній волі, Чом не йдете визволяти Нас в 
тяжкій неволі?

За вікном казиться вітер. Піня рахує.
Безумовно, в цій історії з Пінею ми мали диво такого самого характеру, я ду-

маю, як в казках, коли герой її, миршавий, забитий, занехаяний всіма Іванко-дурник, 
раптом дістає звідкись талісман і робиться знаменитим богатирем, царевичем і т. д. 
В казках процесу перевертання на царевича ніхто не бачить, а у нас це одбувалось на 
наших власних очах.

З кожним днем колишній безодмовний, з приниженою посмішкою Іванко-
дурник одмирав, а на його місці наростав царевич. Де зістався старий Піня, де в йо-
му виховувався новий, коли саме почалось перерождіння, – все було тайною. Єди-
не, що нам ясно було, це те, що старий Піня зник, замість його у нас був турботли-
вий, вертлявий, досить умілий староста Піня. У нас тепер завжди був сніданок, обід 
часто прикрашався фруктами, газета доставлялась акуратно. А пошта ніколи не була
поставлена так добре, як тепер. Більше того: пошта всеї тюрми ішла вже тепер через 
Піню. Тут уже треба було мати талант. Варто було тільки бачити, як він уперто й за-
взято вистоював цілими годинами, десь на сходах, піджидаючи дозорця-листоношу. 
Або вираз його лиця, коли він веде переговори з цим дозорцем: ласкавий, то таємний 
раптом, байдужий, потім вмить палкий, натхненний.

– Ну, брат Піня! Не ждав! – дружно обнімаючи його за стан, з захопленням іно-
ді говорив Тимошка.

Але Піня з делікатною твердістю визволявся з його обіймів і біг куди-небудь. 
Фамільярності він не любив.

Але, звичайно, не всі так увірували в Піню й забули, що він був раніше. І най-
першим з таких, само собою, був Залєтаєв. 

Залєтаєв ще міг терпіти, коли з Піні сміялися, коли перебільшено поштиво зва-
ли його «товаришем старостою», він сам підставляв йому стільця з прислужливою 

До природжених, генетичних ознак особистості психолога відносять насампе-
ред темперамент — «індивідуальні особливості психіки, які визначають динаміку пси-
хічної діяльності людини, особливості поведінки й міру врівноваженості реакцій на 
життєві подразники». Риси темпераменту, який значною мірою впливає на поведін-
ку, можна побачити в автобіографічній прозі письменника, а також опосередковано.
Скажімо, простеживши їхнє походження у батьківській вдачі. Хоч і небагато маємо 
інформації про Кирила Васильовича Винниченка (див.: «Спогади про мого дядька» 
Любові Андріївни Винниченко. — Єлисавет. – 18 березня 1993 року), та деякі свід-
чення дають право говорити про надзвичайну амбітність вчорашнього кріпака, роди-
чів якого «один з панів Херсонщини (...) виміняв за п’ять гончих собак» [Єлисавет]. 
У газеті «Елисаветградский вестник» від 26 лютого 1891 року знаходимо невеличке 
оголошення, яке подамо дослівно: «Елисаветградский мещанин Кирило Винниченко 
ищет роботу управителя имением». І нітрохи не менше!
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міною. Але коли він бачив, що Піня цілком серйозно, безоглядно й щиро увірував у 
себе, коли ця віра дивним дивом передалася навіть Тимошці, Залєтаєв перестав жар-
тувать. Це було занадто образливо, занадто глумливо, щоб можна було відноситись 
до цього так легко. Якийсь вишкребок, якась недобита нікчемність може панувати 
над всіма. І то тільки через те, що йому дали в л а д у. О, раби нікчемні, загіпнотизува-
ли себе словом і задоволені, їм постав бездушний пень і скажи: «Це влада», – й вони 
будуть падать перед ним. Без цього вони не можуть.

Але запал Залєтаєва вже через щось не мав впливу навіть серед найщиріших йо-
го прихильників. А з Тимошкою вийшла навіть сварка з цього приводу. Тимошка не ро-
зумів, чого Залєтаєву хочеться від Піні, – староста зразковий, чудесний, чого більше.

Залєтаєв же аж пінився. В тому й річ, що чудесний, на жаль! Ідеальний. Треба 
тільки подивитись, як цей шморкляк ставиться тепер до селян, робітників. Це йому 
плебс, нижчі істоти, він тепер тільки з аристократами водиться. А тон який? А їсть 
він як? Окремо й все найкраще.

Це все була правда. Тимошка признавав це, але що зробиш, як це вже такий по-
рядок: староста, голова ніби.

Залєтаєв люто плювався й одходив, а один раз так вилаяв Тимошку, що той му-
сив одповісти тим же, і після цього їхня дружба розірвалася.

Але зате Залєтаєв виміщував усе над Пінею.
– Ну, ти? Чай скоро? Швидше там повертайся! – гукав він на його, як на слугу.
Піня, звичайно, нічого не одповідав йому, немов не помічав ні тону, ні само-

го Залєтаєва. Спочатку, правда, він дивувався, не ображався, а дивувався, як ди-
вується чоловік, коли бачить, що хтось сам собі старається плюнути в лице. Піню
вибрано було на старосту. Піня був представником усіх, Піня – це коридор, це і За-
лєтаєв, і Сердюков, і дядя Дум-Дум, і аграрники, всі. Плювать на Піню – це значить, 
плювать на себе. Хто ж так робить? Тільки божевільний, «несознательний» чоло-
вік. Ну, що ж говорить з божевільним? І Піня одмовчувався. Але не так, як раніше, 
не з покірливо-ласкавою посмішкою, а серйозно, неуважно, удаючи, що зайнятий 
чим-небудь.

Залєтаєва ж це ще більш розпаляло; щоб принизить Піню, він частіше, ніж впе-
ред, підходив до його й жартував:

– «Тук, тук, тук!» – «Хто там?» – «Мі».– «Хто мі?» – «Зади».– «Скільки вас?» 
– «Раз».

Це при відсутності освіти, рекомендацій, досвіду. За класифікацією, запропо-
нованою М. Обозовим, такі вияви можна трактувати як «значну переоцінку своїх 
можливостей». Подібні прикмети маємо і у В. Винниченка. Одним із підтверджень
може стати його лист до редакції «Літературно-Наукового вісника» (відзначимо, най-
поважнішого українського часопису на дві імперії) з проханням повідомити про до-
лю його поеми «Софія». Сумнів, висловлений Винниченком у листі, полягає нітрохи 
не в художній вартості власного твору, а в простій прикордонній формальності. «Га-
даю, — пише самовпевнений юнак, – що на кордоні не пропустили її, через те, що на-
писав її гімназист, а гімназистам, відома річ, нічого ні писать, ні друкувать не можна. 
Тепер же я готовлюсь в університет, значить, не гімназист, а через се і можна».
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Але. в голосі його вже не було теплого добродушія, а сухий, злий сміх, чулось 
чекання зачіпки, щоб дати волю своїм почуванням.

Піня в такі хвилини непомітно й заклопотано вибігав куди-небудь з камери.
Пахло чимсь серйозним і тяжким.
І от раз увечері Залєтаєв несподівано зібрав усіх, хто мав колись тікать, і суво-

ро, одривистим і ворожим тоном заявив: 
– Я хочу кінчити справу з побігом.
– Як саме?
– Так. Ви перед виборами старости казали, що його найбільше треба для того, 

щоб дати лад коридорові, щоб упорядкувати зносини з волею. Це все єсть?
– Ну... єсть,– нерішуче й сухо одповів Сердюков. Ми вже догадувались, до чо-

го хилить Залєтаєв.
– Добре. В такому разі ми, значить, можемо приступити до скінчення побігу. 

Зносини з волею єсть, староста у нас ідеальний, ніщо не стоїть на перепоні. Коли ми 
почнем копать і як? Треба обміркувати. Інакше я сам робитиму.

Так, ми вже розуміли, що тут було найголовніше. Дядя Дум-Дум засміявся, ви-
дув недокурок з цигарочки й м’яко взяв Залєтаєва за лікоть:

– Ех, братику, киньте ви бідного Піню, дайте й собі, й йому спокій. Як то кажуть: 
«Аби лихо та тихо». 

Залєтаєв нетерпляче одшатнув руку:
– Та при чому тут Піня? От маєте собі. Діло йде про серйозну справу, а ви свого 

Піню тикаєте під ніс. Ну, що ж?
Ясно, що Залєтаєв рішив неодмінно дискредитувати бідного старосту.
Що Піня в цій справі здрейфить, в цьому ніхто з нас не сумнівався. Досить бу-

ло пригадати, як він трусився щоночі, коли ми копали. Він ще тоді сам не брав участі. 
Як же тепер буде? Доведеться йому, певно, іти з староства. Знов піде в коридорі ката-
васія, перевибори старости, сварки, дискусії, скандали, безладдя.

Ми спробували похитрити: треба, мовляв, ще трошки почекати, потім обереж-
но змінити старосту, а тоді...

Але Залєтаєв не дав навіть скінчить: 
– Якого ж ви чорта вибирали такого старосту, котрий не годиться на найбільш 

важну справу ув’язнених? Тимошка? Анархісти? Брехня! Знать не знаю! Або зміняй-
те його зараз же, або хай береться. Я ждать більше не можу, я хочу на волю, буде з мене.

Абсолютна впевненість у собі  знайшла свій відбиток і в автобіографічному 
«Федькові-халамидникові» в епізоді, коли Федько без жодного сумніву йде один 
проти трьох однолітків Подібними проявами рясніють сторінки щоденника, лис-
тів письменника. Стосується це, небезпідставно, звісно, і визначення власної про-
відної ролі в розвої української літератури, і легкого здобуття при бажанні місця в 
російській («Я міг давно просунутись у рос. літературу, аби тільки інакше поводив-
ся...», – читаємо в листі до Є.Чикаленка від, 23. 12. 1909) і гіперболізація власних 
сексуальних можливостей (амурні історії із випадковими знайомими та близьки-
ми до родини жінками, санаторійні романи тощо) [див.: щоденникові записи 1921-
25 рр.], і бажання «возвеличити собою українське...».
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– Що робити?
– Що ж, треба покликать Піню, – сказав, зітхаючи, дядя Дум-Дум, – запропо-

нуєм йому. Якщо виясниться, що не може, хай одмовляється від старостування. Що 
ж порадиш?

Покликали Піню. Маленьке, чепурненьке личко його подивлялось на нас з ці-
кавістю й легкою турботою.

Руде, жорстке, як з іржавого дротику, волосся було старанно зачесано й пуши-
лося над вухами.

— От, товаришу... – почав Сердюков, – ми тут зібрались, щоб розпочать знов 
справу з побігом. 

На слові «побіг» очі Піні здригнулись, трошки поширились, а ніс став блідий. 
Дядя Дум-Дум одвів од його погляд і став душить ногою недокурок. Тимошка пощі-
пував борідку й гостро зиркав на Піню. Залєтаєв посміхнувся.

– Ви, як староста, повинні взяти в цьому участь. Коли хочете, самі можете з
нами тікати, не хочете, зоставайтесь. Але без вашої допомоги обійтись неможливо. 
Треба зноситись з волею, слідкувати вночі за камерою, словом... необхідно. Ми обсу-
дили і думаєм, що необхідно.

– Так, я теж думаю, що без старости вести справу не можна, – з натиском і по-
тайною насмішкою підтвердив Залєтаєв, не зводячи очей з Піні.

Піня раптом здвигнув плечима.
– Ну, да-а! – серйозно протягнув він.– А як же можна без старости таку серйоз-

ну справу робити? Який же там порядок буде, який? Я таки сам думав про це. Раз ми 
маєм уже такий підкоп, то нам же стидно, щоб з ним не скористувались. А що ж! Ми 
знаєте як зробим? – Піня таємно озирнувся, потім гаряче, поспішно зашепотів, усе 
так же неспокійно бігаючи очима: – Ми зробим так. Це дуже добре, що ви захотіли. Я 
думав, що ви вже не хочете більше... Так ми зробим так...

– Чекай! – грубо перебив його Залєтаєв. – Як ми зробим, це ми самі знаєм. Ти 
згоджуєшся?

– Ну, да, я згоджуюсь! А то як же!
– Ну, це й все, що тебе питають. А тепер давайте обмірковувать...
Тимоха од задоволення вийняв портабак з буйно стрибаючою тройкою на криш-

ці й, весело підморгуючи, підніс Піні цигарку.
– От се інше діло! – скрикнув він, – За це на, брат, папіроску! Бери, бери, нічо-

го, я другу зроблю.
Ми теж були й здивовані, і зрадувані таким поводженням Піні і обсипали б йо-

го папіросками, виключаючи, звичайно, Залєтаєва. Не дивлячись на те, що, на його 
думку, без участі старости ніяк не можна було розпочинати справи, він цілком ігно-
рував Піню. Коли той хотів уставить слово, Залєтаєв обривав його, не слухав, повто-
ряв його ж слова з таким виглядом, немов Піні тут зовсім не було і він не говорив цих 
слів. Піня потискував плечима, але, натурально, не міг мовчати в такій відповідаль-
ній справі. Він не перечив Залєтаєву, не звертався і до його, але те, що думав, він ви-
словлював. Він же в думках своїх мав повну рацію: наприклад, його рада була – зне-
стися наперед з волею, дізнатись, чи там готові як слід, чи будуть гроші, пашпорти, 
кватири, а тоді вже приступати до діла тут. Залєтаєв же зараз став проти цієї ідіот-
ської пропозиції, як він сказав.
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Треба насамперед провірити, чи не завалився підкоп, чи суть інструменти, чи 
можна далі копать, скільки треба на це часу, а тоді вже зносить з волею. Добре. Ми 
згодились з цим.

– Нехай так! – посміхнувся Піня. – І то таки розумна рада. 
А тебе не питають про це... Я пропоную цеї ж ночі розібрать стіну й спуститись 

в яму. Дуже добре було б, якби староста також спустився. Пропоную себе і старосту.
– А мене третього... – добродушно вставив дядя Дум-Дум. Цим він зразу прити-

шив непокій, що перебіг по нас од пропозиції Залєтаєва.
У Піні знов побілів ніс і очі закруглились, забігали, але він дуже охоче згодився. 

Залєтаєв хмуро й злісно жмурив очі.
Ніяких завалів у підкопі не виявилось, все було як слід. Але от з копанням далі мо-

гла вийти неприємна історія. Багато було шансів за те, що грунт завалиться над нами.
Залєтаєв же категорично заявив, що він не береться там копати, риску багато, а 

потреби ніякої.
– Як так?! 
– А так, що ми все одно не можемо далеко від доріжки вартового прокопатись. 

Вилазячи, ми однаково будемо замічені. Наші колишні плани, – прокопатись у ярок, –
дурниця, в дірці такої великої довжини не буде повітря. Копати ж далі на якийсь са-
жінь нема ніякої рації. 

У нас витягнулись обличчя.
— Чекайте, ми ж можемо робити ширшу дірку! – сказав Сердюков.
— Ну, вибачайте, це буде через два роки! – сердито струсюючи землю з піджа-

ка, одповів Залєтаєв. – Я більше чекати не можу. Я вношу таку пропозицію: тікать че-
рез цей підкоп, що є. Але так. Щоб усіх нас не перестріляли, один, передній, мусить 
кинутись сам на вартового, повалить його на землю і цим дать всім останнім збігти 
у ярок, де будуть стояти екіпажі. От мій план. Звичайно, один мусить пожертвувати 
собою для всіх. Кинем жеребок. А коли може вирватись і він, тим краще. Але рискує 
здорово. Ну, що ви на це?

Ми мовчали. Багато було правди в словах Залєтаєва, але погано те, що один 
все-таки мусив загинути.

Риск, що й казати, річ хвилююча, вабляча, але як смертний жеребок випаде?

До зазначеної риси за класифікацією М. Обозова, який виділяє 15 характеро-
логічних ознак темпераменту, можна додати ще й «бойове, ризиковане, без особли-
вого розрахунку ставлення до небезпеки», «сильне з повною віддачею» прагнення 
до мети, «пристрасна, захоплена» активність в діяльності (чи не правда, прикме-
ти немов   списані з особистості Винниченка!?). Разом узяті, вони відносять їхньо-
го власника до холеричного типу темпераменту. Підтверджується така думка й звер-
ненням до двофакторної моделі Г. Айзенка, в основі якої лежить взаємозв’язок ектра/
інтровертованості та емоційної стабільності/нестабільності. Мегатекст В. Вин-
ниченка дає можливість говорити, що з 11 рис (уразливість (рос. – обидчивость), 
чутливість, неспокійність, агресивність, збудливість, непостійність, імпульсивність, 
оптимістичність, активність, піддатливість настрою), виділених психологом, хіба 
«непостійність» частково випадає з хрестоматійно окресленого типу емоційно не-
стабільного холерика-екстраверта.
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– Ну, це дурниці! – флегматично сказав Голубов, як і звичайно.
Залєтаєв живо покосився на його.
– Як дурниці?
– Та так. З якої речі рискувать хоч одним життям. Краще спробувать з другого боку, 

в іншому місці, провірити ще раз тут. І взагалі, я тут бачу щось... непевне. Чого ради рап-
том тепер виявилось, що наші плани не годились? Чого повітря не стане? Хто то сказав?

Аж дивно було, що цей сонний, здоровенний дядя так розпалився й ожив. Дядя 
Дум-Дум лукаво посміхнувся и, підморгнувши до Сердюкова, сказав:

– А голубчику нашому, видно, не хочеться помирать. 
Тоді Голубов повернувся до дяді всім важким тілом, серйозно подивився йому в 

лице і спокійно, рішуче промовив:
– Добре. Я згоджуюсь.
Дядя Дум-Дум засміявся й почав вибачатись, але Голубов уперто й вже знов 

флегматично твердив:
– Не хочу. Стою за план Залєтаєва.
– Ну, коли так, то й я! – задерикувато крикнув дядя Дум-Дум.
Виходило якесь чорзна-що, якесь змагання з безрозсудності. А втім, дяді Дум-

Думові й Залєтаєву добре було змагатись, маючи за спиною довічну каторгу, себто 
майже смерть. А мені, наприклад, або Тимошці треба було задуматись.

Але Тимошка ж і покінчив мої вагання. Як-не-як, а в плані Залєтаєва те гарно, 
що тут, чорт забирай, зразу тобі воля. Риск є, але тільки для одного. В старому ж пла-
ні цей самий риск у меншому, правда, розмірі був у всіх. Так нехай же один пострада 
за всіх. Він, Тимошка, готов хоч зараз.

– А будемо копатись далі, марудитись, так нас і накриють. Тоді вже годі тікать!
– Згода! – сказав я. 
Зоставались Сердюков і Піня. Залєтаєв поглядав на останнього смакуючим по-

глядом. Піня став блідий, затихлий і чудно водив по нас широкими очима. Йому, ма-
буть, не вірилось, що це серйозно.

– Ну, Піня, а ти ж як, чого замовк, га, – піднято спитав Тимошка. – Рішайся. Ти, 
брат, староста. Не можна.

Акцентуючи увагу на окремих рисах темпераменту, ми накреслюємо перспек-
тиву у створенні повної картини психосвіту В. Винниченка. Таке завдання не є власне
психологічним, психобіографія – не самоціль, а засіб досягнення літературознавчої 
мети. Адже, враховуючи потужне псахоавтобіографічне начало його творів, особли-
во ранньої драмапургії та романістики, можна з упевненістю говорити про кореля-
цію його особистіших ознак і особливостей художності. Як зауважує Е. Геннекен, 
«немає такої естетичної (виходячи із концепції засновника естопсихології «естетич-
не цілком можна трактувати як «поетикальне» - С. М.) особливості, яка б не знайшла 
б собі відповідної психологічної особливості; а ця остання у свою чергу відповідає 
певним видозмінам у загальному механізмі свідомості». Враховуючи те, що цитова-
на праця французького дослідника видана 1888 року, ще до відкриття Фройдом тео-
рії підсвідомого, можемо скорегувати думку, додавши «і підсвідомого».

Мегатекст В. Винниченка дає змогу зазирнути і в цю сферу, її таємниці роз-
криваються як у хрестоматії з психоаналізу в психоавтобіографічних творах та
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– Я слухаю, що ви говорите. Скажіть ви, скажіть, тоді я скажу... – тихо сказав Піня. 
Сердюков нахмурив лоба і дивився кудись під ноги, маючи такий вираз, немов 

вираховував якусь задачу.
– Добре, я згоден, – підняв він голову і подивився на всіх зміненими очима. І при 

цьому посміхнувся не притаманною йому, якоюсь запобігаюче-винуватою посмішкою.
Зоставався один Піня. Він чогось дуже передихнув і хриплуватим голосом промовив:
– Ну, і я згоден. Нехай буде так.
– Браво, Піня! – сильно ударив його по плечі Тимошка. – От так справжні рево-

люціонери повинні говорить. Ну, браття, так коли ж ми жеребок кидаєм?
Залєтаєв після одповіді Піні подивився на його довгим поглядом і хутко повер-

нувся до Тимошки.
– Жеребок в самий останній момент! – сказав він.
– Розуміється, – засміявся дядя Дум-Дум. – Не дуже приємно з смертним при-

судом в кишені. А то все-таки надія: може, не я. Правда, Піня? 
Тоді Піня прокашлявся і все ж таки хрипко сказав:
– А я просив би, щоб тепер, як це можна. 
Залєтаєв умить злорадісно й жорстоко витягнув до його лице:
– Ну, ні, голубе, ми вашого брата розуміємо. А потім одмовитись, заслабнути й 

тому подібне? Ні, вибачайте! Почекай уже до самого побігу. Побачимо, як ви свою од-
важність покажете... Я, панове, проти жеребка тепер!

Дійсно, це було незручно, ми мусили згодитись з ним. Тоді Піня, блідо посміха-
ючись, сказав Залєтаєву:

– Я тільки для того, що в когось є мама, або сестра, чи хтось другий, так щоб 
встигли приїхать побачитися. Може, це дуже трудно їм.

– Ну, це ніжності! Можна й без мами обійтись. Мама, тато, бабуся ще.
– Годі про це. Кінець! – понуро перебив його Голубов. 
Ми розійшлись по своїх койках.
І от почалось готування до побігу. Підкоп ще протягнули трохи, так що лишилось 

всього стільки, щоб не провалилось під вартовим, крики якого іноді ми чули. На це тре-
ба було покласти ночей сім, бо копали майже голими руками, щоб не робити шуму. За 

щоденнику. Саме там на рівні вербалізованих підсвідомих виявів простежується 
тонкий зв’язок між психічними процесами і їхньою реалізацією в мистецькому акті. 
Зупинимося лише на одному із зразків такої співвіднесеності, поміченому при аналі-
зі драматичних творів В. Винниченка. Мова йде про кардинальну зміну, яка відбула-
ся у наративній стратегії письменника. Починаючи від п’єс «Дизгармонія», «Щаблі 
життя», «Великий Молох» до п’єси «Метепіо» (1909), носієм авторського начала не-
змінно виступає чоловік, у позиціях та психічній структурі якого вгадується запаль-
ний, заангажований на активні зміни в морально-етичній та суспільній сферах Во-
лодимир Винниченко. Але художні експерименти, а саме в них «дограє» свої життєві 
мефістофельські ігри митець, не дають позитивного результату. Його герої-чоловіки 
не витримали випробування на міцність у реалізації на ділі проголошуваних ідей 
та принципів. За Фройдом, подібний стан приводить до необхідності компенсації. 
Адже «невдоволені бажання – рушійні сили фантазій, і кожна окрема фантазія – це 
здійснення бажань, коректура невдоволеної дійсності».
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час копання вийшла знов сутичка Піні з Залєтаєвим. Залєтаєву конче хотілось, щоб 
Піня також копав, а Піня не хотів. Це не його була функція, його обов’язок дивитись, 
щоб усе ішло як слід, а не копати. Чи вартовий пильнує біля дверей, чи немає гомону 
в коридорі, чи не треба кому з копаючих випить подать, це Пінине діло, а копать – ні. 

– Ну, чекай же ти! – один раз пригрозився Залєтаєв. 
Що він думав, ніхто не знав, а найменше Піня. Але се на його не зробило ніяко-

го враження. Це ж Залєтаєв, хіба можна серйозно ставитись до його. Крім того, Піня 
був, очевидно, зайнятий іншими переживаннями. Тепер він зробився далеко поважні-
ший, ніж раніше. Він так само бігав по камерах, ділив передачі, розносив сніданок і ве-
черю, але в поводженні його стало менше нервової хапливості. Іноді він навіть дещо за-
бував, плутав і не міг пригадать. Часто задумувався і здригував усім тілом, як зверта-
лися до його. Часом вночі, прокинувшись, я дивився на Піню і бачив, що він не спав і 
лежав лицем догори з застиглими, широко розплющеними очима. Зачісуватись перед 
дзеркальцем перестав і навіть у другий коридор бігав з розкудовченою головою. Що-
ки зблідли й схудли.

Правда, всі ми, тікаючі, були в особливому настрої, але у нас це так не кидалось 
в очі, як у Піні. І на Піню почали поглядать з посмішкою. Знов зачувся сміх, жарти 
з його. Правда, жартувала тільки наша камера, та й то не голосно, бо побіг в жартах 
грав неодмінну роль, але для Залєтаєва і цього було досить. Він і сам ще більш зачуч-
верів, але робив усе можливе, щоб якомога довше відтягнуть день жеребка. Чого йо-
му хотілось, ми не знали, – все вже було наготовлено, на волі і тут, лишилось тіль-
ки призначити день. Але ледве заходила розмова про день, Залєтаєв щось вигадував 
знов, і мусили одкладати.

Чи не чекав він, що Піня не витримає мук чекання й одмовиться? Ну, то він ду-
же помилявся. Я балакав якось з Пінею:

– А що, страшно трохи, Піню?
Піня потиснув плечима і сказав:
– А що буде чоловік робить?
– Ну, як дуже страшно, то ніхто не силує, одмовитись можна. Я принаймні не 

знаю...
Мені хотілось подивитись, яке це зробить враження на Піню. Він зітхнув:
– Ну, да, вам таки можна одмовитись.
– А вам?
Піня вибачливо посміхнувся:

У Винниченка спостерігаємо витіснення одного авторитету, цього разу – 
чоловічого начала, іншим – жіночим. На зміну Миронові Купченку, Зінькові, 
Кривенкові приходять Наталія Павлівна, Рита, Марія Ляшківська. Автор від-
дає перевагу неординарній жінці, здатній, нехай і ціною смерті (без мелодрама-
тичних ефектів його театр втратив би свою привабливість), але досягнути чисто-
ти принципу «чесності з собою», якого протягом усього життя прагнув і дотри-
мувався В. Винниченко, досить часто – на шкоду самому собі й оточенню. Та та-
ким він уже був...
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– А ви мені скажіть, когда пароход потопає і всі рятуються, то капітан біжить 
поперед чи позад усіх? Ну? Чи страшно, чи ні, а стій. А як євреї колись у пустелі блу-
кали, то вожді їхні позаду йшли? Вони тікали? Га?

Якщо Залєтаєв рахував на Пінин страх, то він рахунки міг покинуть, бо у Піні 
було щось інше, крім страху.

Але, нарешті, настав-таки той день, як уже ніщо не перешкоджало.
Ввечері тягнули жеребок, і він випав Сердюкову.
Ні Сердюков, ні ми з цього приводу нічого особливого не виявили. Сердюко-

ву так Сердюкову, комусь мусило випасти. Що було у Сердюкова та й у нас всереди-
ні, це інша річ, але зверху всі ми були серйозні, діловиті і хіба що занадто хапливі. Та 
Тимошка ще, як людина безпосередня, не видержував тону, то співав цілий день, то 
проплався з товаришами по камері, то задумувався так, що не чув, як його шарпали.

Вночі о першій годині по знаку Піні ми тихо підвелися й по одному стали зала-
зить під нари, поклавши замість себе зарані наготовлені опудала. Піня заліз останнім.

Між іншим, пам’ятаю, що ще там, під нарами, при невеличкому світлі лампи я 
звернув увагу на його очі. В них був такий вираз, якого я не бачив і в царевича Пі-
ні: напружено-хиже, мало не жорстоке, гостре, все помічаюче й ніби нічого не бачаче. 
Але приглядатись не було коли. 

Наш підкоп виходив з-під фундаменту. Фундамент же був виведений так, що бі-
ля його попід всім будинком тюрми ішов досить широкий рівчак, немов іще один ко-
ридор. В цьому коридорі перед діркою підкопу ми всі зупинились. У дяді Дум-Дума в 
руках був електричний ліхтарик, який кидав сліпучий сніп молочного світла на вогкі 
чорні стіни рівчака. Чи від цього світла, чи від чого іншого, у всіх обличчя здавались 
дуже блідими, а очі надзвичайно блискучими.

Балакали пошепки. У Сердюкова в руках був револьвер, один на всіх. Але стрі-
лять з його Сердюкову можна було тільки тоді, коли він повалить вартового на зем-
лю, приставивши револьвер до самого тіла. Тоді і згук буде приглушений, і шансів 
більше за те, що не промахнеться.

– Ідіть! – прошепотів Піня.
Сердюков якось поривчасто й мовчки потиснув нам руки і, ніби впавши додолу, 

поліз у дірку підкопу. У мене ще довго після того, як зникли в дірі його ноги, стояло 
перед очима його гарне, розумне лице, скривлене якоюсь непотрібною гримасою по-
смішки. План був такий. Сердюков прориє вихід на поверхню, вернеться, тоді ми всі 
полізем за ним. Вистромивши голову з підкопу, він піджидає вартового. Коли той рів-

Орієнтуючись при дослідженні підсвідомої сфери письменника на класич-
ний психоаналіз, не можемо залишити поза увагою едіпів комплекс, який, на дум-
ку Н. Зборовської, «може бути представлений (...) як психоаналітичний код для по-
яснення духовності, феномена творчої особистості й культури загалом». У нашій 
ситуації — пояснення появи в текстах образу надзвичайної жінки як носія автор-
ської психоструктури. Автобіографічний «Федько-халамидник», «Кумедія з Кос-
тем», низка романів і драм, у яких простежується психоавтобіографічна інформа-
ція, листи від матері, оприлюднені В. Панченком, дають усі підстави говорити про 
наявність такого комплексу у Володимира Винниченка.
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няється з ним, вискакує, кидається на його, а ми всі біжимо у ярок. Там слухаєм; як не 
буде вистрілу з револьвера або не прибіжить він сам, тікаємо без його.

Тихо було, як в домовині, ні одного згуку, ні свисту вартових, ні шороху вітра, ні-
чого, що звичайно чути найглухішої ночі в камері. Тільки наше дихання та свист у носі 
Залєтаєва. (Залєтаєв чисто виголився, підстригся, вимився, зачесався, але все-таки ро-
бив враження кошлатого). Дядя Дум-Дум курив цигарку за цигаркою, так що Тимошка 
мусив йому порадить покинуть, бо з дірки підкопу повалить такий дим, як з фабрично-
го димаря. Але дядя підморгнув і закурив нову цигарку об недокурок старої.

Піня стояв коло мене, і я бачив, як він напружено витягував шию і сторожко во-
див нею, немов гадюка, що чує небезпеку. Залєтаєв щось зашепотів Голубову.

– Ша там! – строго крикнув Піня.
Залєтаєв різко повернувся в бік Піні, але Голубов потягнув його за руку, і він ні-

чого не сказав.
Піня ж навіть не помітив руху Залєтаєва і слухав. Потім тихенько поліз нагору, 

щоб спитать, як в камері. 
В цей час якраз виліз з дірки Сердюков. Він мав дикий, трохи не божевільний 

вигляд. Весь у землі, з розчучвереним волоссям, з бігаючими, напруженими очима, 
задиханий.

– Що? Що таке?! Що?! 
Сердюков сперся об стіну.
– Пропало, товариші! – переривчастим, судорожним шепотом заговорив він. – 

Не можна. Нас. Здається накрили. Там солдати. 
Ми похололи.
– Ви бачили? – спитав дядя Дум, наводячи на Сердюкові ліхтар.
Сердюко прижмурився.
Я не бачив... Так, я бачив. Там рух... Вартовий стоїть біля будки і не рушиться... 

Я не знаю... По-моєму, неможливо... Я бачив три чи чотири фігури, які рухались біля 
стіни... Нас видав хто-небудь... Що робить тепер, що робить?

– Та ви бачили солдат?! – раптом люто визвірився Голубов. – Говоріть ви, чорт 
би вас узяв!

Сердюков неспокійно закліпав од світла й розсердився:
– Говорю ж вам, що бачив... Ради бога, одведіть свій ліхтар, він мені ріже очі!..
Дядя Дум-Дум напрямив світло на стелю, але воно все ж таки зачіпало лице 

Сердюкова з вимазаним у чорне носом і щокою, з чудними, розтеряними, дикими, 
підозрілими очима.

На відміну від М. Коцюбинського, для якого едіпова ситуація зумовлена за 
класичним зразком майже побожною любов’ю до матері і гострою неприязню до 
батька, що помітно прозирає як у мемуарних джерелах, так і в художніх текстах 
(«Харитя», «Ялинка», де спостерігаємо прямий – у першому, та опосередкований – 
у другому, докори батькові за втрачену радість), у В. Винниченка непрості стосун-
ки з матір’ю. У листах читаємо: «Ты, сын мой, почему-то меня давно не любишь...», 
«если ты, Володичка, не любишь и не жалеешь, как свою родную маму, то бог с то-
бой, я больше и писать не буду никогда...». Чи не у «Федькові-халамидникові» від-
повідь на поставлені матір’ю у листах питання? Адже найтолерантніше, не кажу-
чи вже про материнську ніжність, звертання матері до Федька, в образі якого, без
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– Та ви, мабуть, помилились, товаришу, – протиснувся наперед Тимошка. – Пі-
діть ще раз. Та швидше... Що ж це таке? Дірка там... Вартовий зразу побачить... Ах ти 
ж, господи, хіба можна так. Ідіть!

– Та не можна... Я не піду... Ми всі погибнемо... Це абсурд!.. Я вам кажу, там сол-
дати. Це безумство – іти... Нам треба подумать,– гаряче зашепотів Сердюков.

– Та що думать! – зашипів Залєтаєв. – Ви просто злякались, чорт вас забери, от 
і все! Ви – боягуз паршивий, дрянь! Ідіть, ви витягнули жеребок, ідіть зараз же!

Сердюков притулився всею спиною до стіни й не рушився. По виразу його лиця 
видно було, що він ні на крок не відступить з свого місця, хоч би його різали.

– Я не піду... Це безумство, – бурмотів він, і це викликало сліпу, звірячу лють 
проти його. Хотілось одідрать його від стіни і втовкмачить головою в дірку, – лізь! 

В рівчаку піднявся кошмарний, повний непотрібної ненависті, страху, безпо-
радності гомін. Один шипів, що треба кидать вдруге жеребок, другий тряс за барки 
Сердюкова, третій рознімав їх і лякливо озирався. Було таке чуття, ніби нас зараз же 
захоплять усіх.

І от в цей мент, пам’ятаю, мене хтось сильно одпихнув до стіни і проліз наперед. 
Це був Піня.

– Що тут таке? Ша! Ви сказились, чи що!? – голосним шепотом крикнув він. – 
Залєтаєв, я вам кажу, киньте, ша! Дайте, я скажу. Ну?!

В голосі його було щось таке, що примусило всіх мимоволі замовкнути. Чулось, 
що чоловік з таким голосом має підставу так говорити, має щось сказати і скаже те, 
що нас врятує. Навіть Залєтаєв на мент замовк, не то здивований, не то обурений, не 
то чекаюче.

– Дайте сюди ваш левольверт! – коротко сказав Піня Сердюкову. В цей момент 
світло ліхтаря упало на всю його невеличку постать. Він весь дрібно-дрібно дрижав, 
як дрижить будинок, під яким скажемо проноситься поїзд. Сіренькі очі були поши-
рені, і чоловічок у них гостро і чудно чорнів. 

Сердюков машинально, покірно подав револьвер. 
Піня взяв і повернувся до нас:
– Щоб мені було тут тихо! Я піду замість товариша Сердюкова. Ша! Я подив-

люсь і прийду сказать. Потім полізете вже ви. Але ша, бо нас заберуть. Я вже йду.
І він поліз у дірку. Настало гнітюче мовчання, серед якого було чути тільки лег-

ке шарудіння землі в норі та наше дихання. Сердюков, як прибитий до ганебного 
стовпа, стояв, зігнувшись і подивляючи розтеряними, напівбожевільними очима. 
Останні похмуро і непорушно стояли на своїх місцях. Навіть дядя не курив.

сумніву, простежуються авторські риси, – «нещастячко», а частіше: «сибіряка», 
«люципере», «чом тебе чортяка не вхопила там у воді, ти, ідоляко!», «падлюко» та 
ін. І чи не в «Кумедії з Костем» проектує В. Винниченко своє повне неприйняття 
матері, вигукуючи устами «байстрюка» Кості: «У мене не було матері!», яку, до то-
го ж, уже символічно «вбито» ще в «Щаблях життя»? Остаточна відповідь на ці пи-
тання, звичайно, попереду, але вже з наведених прикладів зрозуміло, що привід для 
створення образу надзвичайної жінки у Винниченка був. Тобто поява в драматич-
них творах образу жінки, яка втілювала б його ідеал, – це своєрідна спроба компен-
сації його дитячо-юнацьких розчарувань, тієї «тіні між сином і матір’ю»... 
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Хвилин через три з’явився Піня. Перед тим як говорить, він видихнув кілька 
раз повітря з грудей, як людина, що задихається від чогось.

– Там ніяких солдатів нема... Там же тихо... Вартовий ходить... Ми можемо йти... 
Залєтаєв вмить ступив до Сердюкова й з грізною рішучістю проговорив:
– Сердюков, ідіть. 
Але Сердюков мовчав і так само моторошно дивився на нас.
– Залєтаєв! – мало не крикнув раптом Піня. – Хто тут командир, ви чи я? Дайте 

спокій товаришу Сердюкову. Раз я кажу, що я піду, то я таки йду. Що ви хочете тут, що? 
Щоб наша справа погибла, так? Ви цього хочете? Раз я вам кажу мовчать, то мовчать 
мені тут! Хто тут староста?! Ша!.. Ставайте всі в рядки! Залєтаєв на самий зад! Ну? 

Залєтаєв скажено шарпнувся і мовчки став на самий перед.
– Залєтаєв, я вам кажу, ідіть назад! Ви самий дужчий, вам нада назад. Ну?..
– Залєтаєв, ідіть, ідіть, ради бога, дайте спокій, – зашепотіли інші.
– Та з якої речі я назад?! – стріпнувся він усім тілом.– Не хочу!
– А я таки хочу, щоб ви назад! – прошипів Піня з дивною, невиданою у його си-

лою. – І ви мені підете. Коли вам староста говорить, що ви підете, то це таки так і бу-
де. Ну? 

І раптом Піня підняв револьвер і націлився в Залєтаєва. Було темно й не видно 
лиця Піні, але по голосу, по витягненій руці чулося, що це зовсім не жарт, що ще хви-
лина – і він вистрілить.

– Залєтаєв! Ідіть же, чорт вас забери, ідіот подлий! – з одчаєм крикнув Голубов.
І Залєтаєв мовчки, покірно, нахиливши голову, протиснувся і став туди, куди 

наказав староста.
Хвилин через п’ять, коли я, вирвавшися з дірки, вилазив за дядьком Дум-Думом 

на поверхню землі, в чотирьох кроках від себе я побачив чорно-сіру масу, яка хрипіла, 
люто качалась по землі, з неї виривався пронизуватий крик:

– Сюда-а! А-а! А-а!
І в промежутках скажений крик і гупання по чомусь м’якому.
За стіною в середині тюрми уже тривожно й тяжко нісся свист, чулись вистрі-

ли, крики, тупотіння ніг. 
Я прожогом злетів у ярок.
Піні нічого було чекать. Навалившись, як прийшлося, в екіпаж, ми ударили по 

конях і щосили погнали по темному полю.
Пізніше нам переказали з тюрми, що староста Піня був убитий в ту ніч прикла-

дами винтовок. Він з такою силою обхопив разом з рушницею ногу вартового, так міц-
но уп’явся зубами в тіло, що троє дозорців не могли одірвати його. Прийшлось приглу-
шить його, але, приглушуючи прикладами, не розрахували сили ударів і вбили. 

1915

Межі статті не дають змоги окреслити навіть найзагальніші риси психосві-
ту Володимира Винниченка – ми тільки наблизилися до розуміння принципів 
його експлікації і показали зразки підходу до підсвідомої сфери та темперамен-
ту суб’єкта дослідження. Перспектива – повноформатний психологічний портрет 
у єдності свідомої та підсвідомої сфер душі одного з найоригінальніших і найнеор-
динарніших митців минулого століття.

Сергій Михида
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Призначення літератури

Революціонер-практик, один із лідерів українських соціал-демократів, він, і 
творчістю своєю прагнув втручатися в життя, щоб змінювати його. Закономірно
виникає питання: «Чи ж дивно, що деякі ранні твори письменника мали відверто агі-
таційний характер і навіть видавалися як... партійна література, (чи дивно, що су-
часники (наприклад, Євген Чикаленко, Леся Українка) помічали в його романах та 
п’єсах проповідницьке начало, оголену тенденційність?)». 

В. Винниченка вабила не стільки власна реалізація через творчість, скільки сус-
пільний ефект слова, можливість його впливу на суспільство, тобто свій обов’язок 
художника він вбачав у тому, щоб виносити на обговорення суспільства злободенну 
проблематику і тим самим виконувати «провокативну» місію. У творах В. Винни-
ченка помітний той публіцистичний, «трактатний» елемент, який пізніше, особливо 
вже в останній період творчості, стане домінуючим («Лепрозорій», «Нова Заповідь», 
«Слово за тобою, Сталіне!» та ін.). В. Винниченко пропонував суспільству «сценарій 
щастія», «справедливого устрою світу» – такого, яким він його уявляв.

Таким чином, формально перебуваючи в таборі затятих ворогів модернізму, 
В. Винниченко творчо скористався здобутками цього напряму, а як художник, не 
особливо дослухався власних естетичних доктрин: стихія таланту веліла йому до-
тримуватися не стільки принципу партійності, скільки принципу Олафа Стефензо-
на – героя однойменної новели: «Техніка? Форма? Давайте її сюди, давайте найкра-
щу, найдосконалішу форму: імпресіонізм, примітивізм, натуралізм, чорт-біс, все, що 
може найкраще обкреслити людину, давайте все сюди!»

In fine
Інтермедія від Григорія Клочека 

Клочек Григорій Дмитрович (5. 03. 1943) – літерату-
рознавець і критик, член НСПУ (1983), доктор філологіч-
них наук, професор, академік Академії вищої школи Укра-
їни, заслужений діяч науки і техніки. Народився в с. Гра-
бовци, Польща. Закінчив філологічний факультет Одесь-
кого університету ім. І. Мечникова (1965). Служив у При-
балтиці, вчителював у с. Вилкове на Одещині, директору-
вав у Торосовому та Іванівці, завідував ідеологічним від-
ділом Фрунзівського райкому КПУ. З 1979 р. мешкає у
Кіровограді. Нині – ректор КДПУ ім. В. Винниченка. Член 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських ди-
сертацій, член ради із захисту докторських дисертацій 
при Київському НУ ім. Т. Шевченка. Директор видавни-
цтва «Степова Еллада». Очолював Кіровоградську облас-

ну організацію Спілки письменників України (1984-1986). Автор понад 200 публіка-
цій, у тому числі 3 монографій, 6 навчально-методичних посібників. Розробляє про-
блеми системного підходу до аналізу та інтерпретації художніх творів. Автор книг
«Душа моя сонця намріяла…» (1986), «Поетика Бориса Олійника» (1988), «У світлі 
вічних критеріїв» (1989), «Поетика і психологія» (1989), «Як наблизитись до Давида 
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Мотузки» (1989), «Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація» (1998), «Рома-
ни Івана Багряного «Тигролови» і «Сад Гетсиманський» (1998), «Історичний роман 
Ліни Костенко «Маруся Чурай» (1998), «Ліна Костенко. Навчальний посібник-
хрестоматія» (1999), «Світ «Велесової книги» (2001) та ін. Лауреат літературної пре-
мії ім. Є. Маланюка, обласної премії ім. В. Винниченка.

Про енергетику творчості В. Винниченка як інтегрований критерій її 
оцінки (до постановки проблеми)

У науці про літературу дуже рідко з’являються спроби пояснити, чому окремі 
твори або й уся творчість письменника є довговічними, а іншим випадає коротке, як у 
метелика-одноденки, життя. Його величність Час, як непідкупний літературний суд-
дя, дуже уповільнено, але спокійно і впевнено відправляє цілі масиви художніх (ні-
бито) творів у таку собі величезну й темну літературну комору, звідти, окрім дуже й 
дуже рідкісних випадків, вони вже не повертаються. І дуже обмежена кількість літе-
ратурних творів продовжують утримуватися на часовій поверхні. Проте і їм суджена 
різна доля: одні з плином часу все-таки зникають – підправляються у ту ж темну лі-
тературну комору, інші залишаються назавжди. То є вічні імена й вічні твори. Справ-
жня, перевірена часом, класика. 

Так ось: якими критеріями керувався отой непідкупний літературний судія, ви-
значаючи, кому в забуття, а кому – в довге, а часом і у вічне життя?

Найзагальніший, найголовніший критерій начебто вже встановлений. Його 
сформулював Лев Толстой у розмові з Леонідом Пастернаком, батьком відомого по-
ета Бориса Пастернака: «...пам’ятайте, Леоніде Йосиповичу, – говорив мудрець із Яс-
ної Поляни, – що все на світі пройде: і царства, і трони пройдуть; і кості не тільки на-
ші, але й праправнуків наших давно згниють у землі, але коли є в наших творах хоча 
б зернинка художня, вона одна залишиться вічно жити!..».

Отже, з основним критерієм ніби й визначилися – художність... Він і справді зда-
ється незаперечним, якби тут же не постало інше питання – а чи можна говорити, що 
нам відомі істинні критерії художності? Бо ж неважко навести чимало прикладів, коли, 
здавалося б, найбільш тонкі цінителі мистецтва раз у раз помилялися в оцінках худож-
ніх творів: те, чим вони, була, захоплювалися, не витримувало випробування часом, 
а те, в чому вони, бувало, не бачили ні зернятка художності, ставало загальновизна-
ною класикою. Той же Лев Толстой не визнавав Шекспіра. М. Павлик, друг І. Франка, 
так оцінював його поезію, зокрема збірку «Зів’яле листя»: «Я завжди відносився скеп-
тично, – писав він, – до його поезії, котра, по-моєму, й досі на 9/10 «проза по нотах», 
– іноді навіть гірша, ніж настояща проза в його оповіданнях. А то просто риторика». А
Михайло Драгоманов у статті «Шевченко, українофіли і соціалізм» так низько оцінює 
художність поезій Тараса Шевченка, що й досі ті його оцінки викликають не тільки 
здивування, а й навіть якусь незручність за діяча, «рейтинг» якого серед усіх україн-
ських інтелектуалів другої половини XIX століття був чи не найвищим... 

Не кажу вже про оцінювання художності в радянські часи. Майже всі літературні 
твори, що були відзначені найвищими преміями й щиро оцінювані провідними критика-
ми соцреалістичної доби як шедеври та супер-шедеври, безповоротно пішли в небуття.

То, чи ж можна все-таки виробити об’єктивні критерії оцінки художності – того 
субстрату, наявність якого дає змогу твору жити у «великому часі» (вислів М. Бахтіна).
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Подібне питання я поставив і спро-
бував розв’язати в монографії «У світ-
лі вічних критеріїв (Про систему кри-
теріїв оцінки літературного твору)», що
вийшла в далекому 1989 році. Методоло-
гічна основа цього пошуку грунтувалася 
на системному аналізі художнього твору 
й на геніально простій думці А. П. Чехо-
ва щодо методики визначення ціннісних 
критеріїв художності: «Можна зібрати до-
купи все найкраще, що створено художни-
ками за всі віки, і, користуючись науковим 
методом, вловити те спільне, що робить 
їх подібними одне до одного й що зумов-
лює їхню цінність. Це спільне й буде зако-
ном. У творах, які називаються безсмерт-
ними, спільного дуже багато; якщо з кож-
ного з них викинути це спільне, твір втра-
тить свою привабливість. Отже, це спіль-
не необхідне й становить... обов’язкову 
умову будь-якого твору, що претендує на 
безсмертя». Йдучи за порадою А. Чехова, 
я спробував виявити те спільне, що харак-
терне для творів, які залишилися у «ве-
ликому часі». Виникла потреба розмісти-
ти те спільне у двох нішах: 1) змістові кри-
терії; 2) формальні критерії – йдеться про 
критерії, що стосуються художньої форми 
літературного твору.

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Функції звертання в прозових творах Во-

лодимира Винниченка.
Ганна ВОЛЧАНСЬКА (Кіровоград)

У статті аналізуються функції звертан-
ня в прозових творах Володимира Винничен-
ка. Звертання розглядається як граматичний 
і семантичний компонент, що є засобом кому-
тативного оформлення речечня-висловлення.

Ключові слова: звертання, функція, клич-
ний відмінок, адресат, мовлення.

Наукові   записки. – Випуск 92. – Се-
рія: Філологічні науки (літературознавство,
мовознавство), – Кіровоград: РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2010. – С. 293-298.

Прийшов до висновку, що існують два головних змістових критерії: 1) гуманіс-
тична змістовність літературно-художнього твору, 2) правдивість і глибина худож-
нього зображенні дійсності. За своєю значущістю кожний із цих критеріїв є системо-
утворювальним, тобто таким, що системно організовує як змістову, так і поетикаль-
ну сфери твору.

Головний «формальний» критерій – рівень системно-цілісної організації твору, 
змобілізованість усіх його поетикальних складових на досягнення кінцевого результату.

Пропоновані в згаданій монографії критерії оцінки художності літературного 
твору жодного разу не зазнали ні критики, ні підтримки. Це, на мою думку, засвідчує 
або ж певну байдужість наших літературознавців до зазначеної проблеми, або ж мов-
чазну згоду з пропонованим концептом.

З часу виходу дослідження «У світлі вічних критеріїв» я постійно повертався 
до проголошених у ній ідей, перевіряв їхню істинність при аналізі конкретних творів. 
Сумнівів у пропонованій концепції не з’являлося. Проте поглиблювалося розумін-
ня кожного з названих критеріїв – розуміння того, яким чином гуманістична складо-
ва твору чи ж притаманна йому точність і глибина в зображенні життя генерують те, 
що називається художністю. 
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Створена концепція критеріїв оцінки художності доповнилася суттєвими 
штрихами. Так, наприклад, стало зрозумілим, що в систему критеріїв художності 
вписується категорія, що іменується як естетична якість художнього світу митця або 
ж окремого твору.

Проте найбільш радикальним моментом у становленні проблеми критері-
їв оцінки художності може стати сформування поняття енергетичності художнього
твору або ж творчості письменника. Зараз це поняття перебуває на стадії формуван-
ня, причому формування стихійного, не керованого. На ньому не концентрується 
якась продумана та осмислена наукова увага. Інакше кажучи, в суто науковому плані 
проблема енергетичності художнього твору чи художньої творчості митця фактично 
не ставилася. У неї, думається, ще все попереду – її історія лише починається.

Необхідно прийняти засадничу тезу, яка проголошує, що художність літературно-
го твору – суть його енергетика. Істинне пізнання художності можливе тільки за умови 
пізнання джерел її генерування. Слово «генерування» тут не випадкове, воно прив’язане 
до поняття «енергетики». Генерування художності твору і є генеруванням енергії твору.

Зразу ж відзначимо, що проблема енергетики художнього твору або ж енерге-
тики творчості письменника стає виразнішою, а від того й більш доступною для нау-
кового осмислення, якщо її розглядати в тісному зв’язку з проблемою критеріїв оцін-
ки художності. Образно кажучи, художній твір живе в часовому вимірі доти, допоки 
людська спільнота відчуває у ньому потребу, тобто відчуває ті емоційно-естетичні ім-
пульси, що генеруються твором.

Розмова про контакт твору (творчості 
письменника) з читачем (людською спіль-
нотою) може бути багатоаспектною і, у 
принципі, невичерпальною, тим більше, що 
ланка твір–читач останнім часом стала цен-
тральним об’єктом теоретико-літературних 
зацікавлень, породивши в сучасній науці 
про літературу такі перспективні напрями, 
як герменевтика, рецептивна естетика, ре-
цептивна поетика.

То ж переведемо розмову із суто теоре-
тичного поля на практичну площину.

Розглянемо творчість Володимира 
Винниченка в аспекті основних критеріїв
оцінки художності. При цьому спробує-
мо застосувати щойно заявлений підхід,
котрий умовно поіменуємо як енергетичний.

Отже, критерій перший: гуманістична 
змістовність (спрямованість) творчості мит-
ця. Зразу ж відзначимо, що, за нашим гли-
боким переконанням, гуманістична змістов-
ність є субстанцією, яка найбільш органіч-
но й найбільш, сказати б, легко переходить 
(переформовується, перевтілюється) в ху-
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дожній субстрат. Можна зараз як до аргументу звертатися до засадничого постулату 
християнської моралі «Бог є любов», можна просторо коментувати з метою зрозумі-
ти її глибинну суть знамениту фразу Гр. Тютюнника «Нема загадки таланту – є вічна 
таїна любові», можна розглядати катарсис як найвищий спалах художньої енергії, що 
з’являється як розряд від зіткнення Добра і Зла, можна досліджувати найвищу світову 
класику з метою переконатися, чи й справді для неї спільним елементом є гуманістич-
на змістовність, можна вказати на творчість Тараса Шевченка, у якого гуманістичний 
зміст сягає вищого ступеня конденсації.

Можна і навіть дуже треба все це робити, бо поставлена проблема зараз наби-
рає гострої актуальності й, мабуть, є чи не найголовнішою серед тих, які вимагають 
найретельнішої наукової уваги. Найтоншого аналітичного інструментарію потребує
дослідження вищезаявленої проблеми переходу гуманістичної змістовності в худож-
ню (естетичну) субстанцію.

Через брак місця і часу не маємо зараз змоги бодай конспективно зупинятися
на поставлених проблемах. Лише зауважимо, що для людської спільноти взагалі й 
для кожної людини зокрема гуманістичний, тобто людинолюбний, людинозахисний, 
а значить, добростверджувальний зміст був, є і завжди буде затребованим, а отже, та-
ким, що має особливу цінність. Твір, заряджений гуманістичною змістовністю, за-
вжди іскристо контактує з читачем, з людською спільнотою. Є чимало чинників, що 
стимулюють потяг людини до гуманістичного змісту. Можливо, один із найпотужні-
ших з них – це інстинкт самозбереження, інтуїтивне прагнення вийти з-під темної і 
гнітючої влади Зла.

Іскристий контакт з окремим читачем чи з людською спільнотою взагалі – це 
розряд енергії. Гуманістичний зміст через свою постійну затребованість є постійно 
енергетичним.

З позицій проголошеного концепту й підійдемо до Володимира Винниченка. 
Спробуємо визначитися у щільності гуманістичного змісту – власне ця щільність і 
визначає міру його енергетичності.

Поставлене завдання було б винятково складним, якби не серйозні здобутки на-
шого літературознавства в осмисленні творчості письменника. Нa багато питань, що 
стосуються зазначеної проблеми, знаходимо відповіді в дослідженнях наших літера-
турознавців, і передовсім, у працях Володимира Панченка. Його аналіз постаті пись-
менника є тверезим, об’єктивним, позбавленим наукової міфотворчості, витоки якої, 
будемо відверті часто зумовлені нашим бажанням «підтримати національного вироб-
ника» художньої продукції. Вчений обґрунтовує своє бачення постаті й творчості Вин-
ниченка як феноменів, що сповнені парадоксів. Вони спровоковані парадоксами тієї 
багато в чому перехідної, сповненої революційних катаклізмів доби. Для В. Панченка 
творчість В. Винниченка – це «дім з химерами». Інша особливість феномена письмен-
ника та його творчості – контроверсійність, тобто сповненість постійними внутріш-
німи суперечностями. Все це прямо стосується проблеми гуманістичної змістовності
В. Винниченка. І справді, якщо взяти цю складову творчості письменника, то побачи-
мо, що вона є наскрізь контроверсійною і сповненою парадоксів. З одного боку, вели-
чезне прагнення бачити людей щасливими й робити все можливе для того, щоб вони 
стали такими. З цією метою він, усамітнившись у свому «Закутку», працює над трак-
татом «Конкордизм», що мав сформулювати для людства поради, як досягти щастя. 
З іншого боку, він є розробником і пропагандистом морального концепту «чесності з 
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собою», який, набувши художнього втілення, викликав бурю протесту в представни-
ків традиційних моральних цінностей. На ті протести можна було б не звертати ува-
ги, мовляв, то є звичний вияв протистояння «нового» і «старого», якби серед протес-
тантів не був Сергій Єфремов – людина, хай дозволено буде так сказати, з абсолютним 
моральним та художнім слухом. Його стаття «Літературний намул», надрукована 1908 
року в газеті «Рада», й досі дає серйозні підстави негативно ставитися до моральнос-
ті Винниченкового концепту «чесність з собою». Проте тут же необхідно віддати й на-
лежне творцю цього концепту, який, по суті, виявився не таким уже й простим та одно-
значно негативним. Більше того, його можна розглядати як предтечу етичної системи, 
формування якої розпочалося в 60-х роках минулого століття. Йдеться про світський 
гуманізм – етичну систему, що розроблялася атеїстами, котрі прагнули розробити 
такі моральні правила, які не визначалися б релігійними постулатами, а грунтували-
ся на тому, що правила поведінки встановлює сама людина, і правила ті мають бути
людяними, гуманістичними, такими, що сприяють гармонізації суспільства. Окре-
мі розробники цієї системи, яка, до речі, є дуже неоднорідною й абсолютно далекою 
від якихось остаточних формулювань, буквально дослівно повторюють Винниченкове 
словосполучення «чесність з собою». 

Є один із способів перевірити етико-філософський концепт на істинність – це 
простежити його здатність набути художнього втілення або ж, іншим словом, вира-
ження. У мистецтві існує закон, про який ми майже не говоримо і який фактично ще 

не набув достатнього наукового пояснен-
ня. Він формулюється таким чином: якщо 
у творі є хоча б граминка неправди або ж 
він прагне виразити ідейні смисли, у яких 
міститься бодай фальшивинка і які тією 
чи тією мірою віддалені від істини – такий 
твір ніколи не досягне рівня вищої худож-
ності, який би забезпечував йому життя у 
«великому часі». Високохудожній за кла-
сичними мірками твір є обов’язково ціліс-
ним, довершеним. О. Потебні належить 
думка, що має для пропонованої концеп-
ції вирішальне значення. Цілісність окре-
мого образу можлива в тому разі, коли 
він відображає істину: «Все правильне –
закінчене, помилкове – ні».

Морально-етичний концепт «чес-
ність з собою» не витримав випробуван-
ня ні життям, ні спробами набути худож-
нього втілення. Письменнику не вдалися 
художні образи персонажів, котрі задуму-
валися ним як виразники цього концеп-
ту. Вони не те, що були позбавлені бодай 
хоч якоїсь привабливості, а, навпаки, від-
штовхували від себе, генеруючи явно не-
гативну енергетику. За словами В. Пан-
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ченка, вони «мають вельми монструозний вигляд: їхній цинізм, готовність в ім’я
голого принципу переступити через матір (Мирон Купченко – «Чесність з собою»), 
сина (Василь Кривенко – «Memento»), люблячу жінку (Вадим Стельмашенко – «По-
свій») відлякують ближніх». Подібних висловлювань щодо крайньої непривабливос-
ті персонажів Винниченка, які були носіями його головного етично-морального кон-
цепту, можна навести дуже багато. Факт, як-то кажуть, доконаний. Його чинники 
треба шукати як у «парадоксах доби» (В. Панченко), котра була переломною в бага-
тьох планах, і повітря було насичене ідеями перебудови світу, в т. ч. і моральної, так і 
в деяких особистих рисах самого Винниченка, що явно вирізнявся своїм егоцентриз-
мом. Одна з жінок, що була для нього близькою, у своєму листі до письменника за-
свідчила цей егоцентризм у таких словах: «Ти не бачив, скільки мук ти мені причи-
няв, ти не бачив, які страждання доставляєш мені, торкаючись деколи до самих болю-
чих ран. Ти не помічав цього, бо ти груб, ти вимагаєш від других надзвичайної делі-
катності, жадне відношення до тебе не здається тобі досить делікатним, досить хоро-
шим. Але ти маєш право вимагати від других того, чого сам їм не даєш?».

Не треба, вочевидь, доводити, що драматичні (переважно) твори, головні пер-
сонажі яких сконструйовані як виразники концепту «чесність з собою», позбавлені
гуманістичної змістовності й через те не наділені притягальною силою. Такі твори в 
далеку дорогу людська спільнота не братиме із собою. 

Проте ніхто не стане заперечувати, що Винниченко є письменником таланови-
тим. А художній талант завжди тягнеться до краси. Тому заради об’єктивного підходу
треба перегорнути ту сторінку творчості 
письменника, де він проповідував концепт 
«чесності з собою» або ж намагався створи-
ти позитивного героя ніцшеанського типу й 
проглянути ті масиви його творчості, де він 
завдяки своєму неабиякому художньому ін-
стинкту переорієнтовується на інші змісто-
ві домінанти.

Треба визнати, що в художньому пла-
ні вирізняються його оповідання – саме цей 
масив його творчості є найбільш перспектив-
ним щодо потрапляння у «великий час».

Від багатьох оповідань віє добрим, спів-
чутливим, світлим ставленням до людей. Чи 
не найбільше ця якість виявилася в циклі ди-
тячих оповідань, що склали збірку «Намисто». 
Вагомий гуманістичний зміст знаходимо в со-
ціально загостреній тематиці багатьох творів.

Важливо відзначити, що саме в опо-
віданнях критерій «гуманістична змістов-
ність» гармонізує з критерієм «правдивос-
ті і глибини у відображенні життя». Власне 
гармонізація цих змістових вимірів є одним 
із потужних джерел художньої енергетики 
«малої» прози письменника. Гуманістичний 
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зміст на рівні декларативного ствердження Добра (саме такий зміст характерний для 
масової прози й масового кіно) генерує енергетику короткочасної дії («прочитав – 
емоційно зворушився – забув»). Довготривале генерування художньої енергетики, 
що викликає потребу ще і ще раз повертатися до твору, можливе за умови глибинно-
го відтворення життя, тобто такого відтворення, що наділене ефектом відкриття но-
вого, стимулює мислення.

Критерій «правдивість і глибина відображення життя» є винятково складним. 
Зараз я просто не маю змоги його коментувати. Лише висловлю думку, що для укра-
їнського письменника, незалежно від часу, у якому йому випало жити, питання Прав-
ди завжди перебувало й продовжує перебувати в контексті національної ідеї. Пере-
бування поза нею для українського письменника фактично неможливе. Незважаю-
чи на абсолютну заангажованість національною ідеєю, Винниченко і в цьому плані 
виявляється наскрізь контроверсійним. З одного боку, пристрасне зізнання: «Війну-
ло сьогодні Україною від якогось оповідання в «Червоному шляху», який перегля-
даю. Заболіла душа: таким ниючим, ридаючим болем заболіла, що аж сама похолола 
від страху й здивування. Коли б за один тиждень перебуття на Україні треба було ці-
лий рік іти пішки, з захватом згодився б, і пішли б ми удвох, о, яке було б щастя!». З 
іншого – різко критичне ставлення до Винниченка та його творчості таких яскравих 
представників націоналістичної критики, як Д. Донцов та С. Маланюк. Вони виходи-
ли з характерної для українського націоналіста позиції, яку сформулював Д. Донцов: 
українська література є продуктивною духовною силою тільки в тих моментах, коли 
виховує новий «козацько-лицарський» у своїй суті національний тип людини. Така 
виховна інтенція ні в прозі, ні в драматургії Винниченка не відчутна.

Жорстку, а іноді навіть і жорстоку критику Д. Донцова, Є. Маланюка зрозумі-
ти можна. Але з плином часу стає зрозумілим, що такий підхід до Винниченка є над-
то спрощеним, надто одностороннім і не справедливим. 

На творчість Винниченка треба дивитися як на дуже енергетичну спробу ви-
ломатися із канонів тогочасної української літератури й піднятися на рівень, який 
ми називаємо європейським. Треба сказати, що ця спроба була результативною. Тут 
можна вказати не лише на успіх Винниченкових п’єс на європейських сценах, а й 
на суттєве розширення тематичного спектра, на створену ним модерну поетикальну 
систему, яка потужно резонансувала українську поетику. Останній момент, до речі, 
потребує серйозного наукового вивчення. Вважаю, що все це його величність Час, як 
головний літературний судія, врахує як безсумнівний набуток митця.

Щодо заангажованості національною ідеєю, то необхідно відзначити, що вона все-
таки спрацювала, хоч і не в тому форматі, який ідеалізовувався Донцовим та Маланю-
ком. Саме тому, що Винниченко не творив у народницькому (вважай, соцреалістичному) 
плані, стали можливими такі оповідання, як «Антрепреньор Гаршун-Задунайський», 
«Малорос-європеєць», «Уміркований» та «Щирий» та ін., що вирізняються точним та 
глибоким критичним підходом до національної ментальності й фактично продовжують 
Шевченкову традицію національної самокритики.

Одна з кращих п’єс Винниченка «Між двох сил» вирізняється глибоким про-
никненням у суть більшовизму як явища і якимось винятково щемким болем за на-
цію, якій випала доля стати жертвою цього жахливого молоха.

Окреме питання, що прямо стосується критерію правдивого й глибокого зобра-
ження життя, є психологізм Винниченкової прози. Тут письменник вирізнився кіль-
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ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Особливості функціонування фразео-

логічних одиниць дієслівного типу на по-
значення емоційних станів у мові художніх 
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ологічні одиниці (ФО) дієслівного типу на
позначення емоційних станів неспокою, три-
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функціонування у творах різних жанрів.
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кома моментами. Перший з них: Винни-
ченко з винятковою точністю й глиби-
ною розкрив психологію мистецького 
обдарування (оповідання «Раб краси» і 
«Терень»). Другий: він створив блискучі 
зразки художнього осягнення психології 
натовпу («Суд», «Салдатики!»).

Виникає враження, що характерна 
для Винниченка контроверсійність сер-
йозно завадила енергетичному потенці-
алу його творчості. Як на приклад, що 
контрастує із заявленою тезою, можна 
послатися на творчість Тараса Шевчен-
ка, енергетичний потенціал якої наділе-
ний винятково високою концентрацією.

Крім того, у контроверсійності Вин-
ниченка треба бачити певний позитив. Це 
вулканічні викиди його могутнього ху-
дожнього таланту. І якщо в цих викидах 
є чимало такого, що зараз видається по-
милковим і неприйнятним (скажімо, той 
же концепт «чесність з собою»), то не за-
буваймо, що це помилкове – теж вияв та-
ланту, і воно стає частиною нашого за-
гального досвіду, хай навіть і негативно-
го, та все ж цінного.

Його величність Час уже почав 
придивлятися до творчого спадку пись-
менника. Окремі твори він уже відстав-
ляє вбік, можливо, для того, щоб відправити їх в небуття. Інші перекладає в проти-
лежний бік, можливо, для того, щоб пізніше, після додаткових випробувань, возвес-
ти їх у ранг класики.

Час уже працює. Ще п’ятнадцять років назад театри активно звернулися до драма-
тургійної спадщини Винниченка. Зараз вони вже охололи до неї. «Конкордизм» уже прий-
шов до нас у рукописі, але особливого ентузіазму в книговидавців чомусь не викликає.

Проте інтерес дослідників не згасає. Тільки за останні роки з’явився ряд блис-
кучих досліджень творчості нашого земляка. І добре відомо, що вони не останні.

Тож не будемо втручатися в роботу його величності Часу. І не будемо йому під-
казувати, який твір у той чи інший бік ставити, бо це просто некоректно. Не забувай-
мо, що професійнішого літературного судді за його величність Час просто немає...
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Ніч невидна

Гей, із вантажем людино! 
Сядь, посидьмо, 
Та помовчім, та погляньмо 
В ніч невидну.

Скинь додолу
Скриню дубову
З пліч робочих,
В ніч невидну втупім разом
Людські очі.

Що казати. Хліб – як камінь. 
Кладь – над сили. 
Шкода мови. В ніч невидну 
Ми – дві брили.

Юліан Тувім

1

Поряд з «хрещеним батьком» беззаперечним авторитетом для В. Винниченка 
був М. Коцюбинський. По дорозі на Капрі на початку червня 1909 року Коцюбин-
ський у Львові вперше зустрівся з Винниченком, про що останній відразу сповістив 
Є. Чикаленка: «Бачився я тут з Коцюбинським і дуже він мені подобався... ми бачи-
лись годин три» (лист від 4 червня 1909 р.).

Безпосередній зустрічі передувало заочне знайомство і майже дворічне листу-
вання, ініціатором якого був В. Винниченко, коли в середині 1907 року, збираючи
автуру для проектованих збірників «Дзвін», звернувся з листом-запрошенням до 
широковідомого читацькому загалу письменника. Коцюбинський погодився друку-
вати свої твори у «Дзвоні». Незабаром Винниченко напише: «оповідання Ваше мені 
дуже сподобалося, і я думаю, воно не тільки не зопсує враження від збірника, а навпа-
ки, надасть йому цінності».

М. Коцюбинський також високо цінував талант Винниченка, про що й свідчить 
епістолярій митців. Проте, досліджуючи листування письменників, необхідно ма-
ти на увазі і нагадування П. Федченка: «Очевидно, не варто беззастережно приймати
деяких тверджень і оцінок у листах обох авторів, слід враховувати особливості не

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

Михайло Коцюбинський:
беззаперечний авторитет
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лише їхніх ідейно-естетичних позицій, а 
й характерів, темпераментів. Загальнові-
дома висока шляхетність Коцюбинсько-
го, надзвичайна делікатність у поводжен-
ні, стосунках з людьми зумовлювали в йо-
го ставленні до молодшого колеги, який 
до того ж перебував на становищі пере-
слідуваного царським урядом бездомно-
го й нужденного політичного емігранта, 
появу явних перебільшено емоційних оці-
нок. Деякі відгуки Коцюбинського (як і 
ряд тверджень Винниченка) можна й не-
обхідно коригувати відповідними вислов-
люваннями в листах до інших осіб».

Перед від’їздом на Капрі, Винни-
ченко ділиться з Коцюбинським своїми 
творчими планами, обґрунтовуючи рішу-
чі настрої боротьби з «Крикунами»:

«Думаю також працювати там над 
оповіддю всім крикунам, що підняли такий 
галас з приводу «Щаблів». Найбільше смі-
шить мене їхній переляк і їхнє заступни-
цтво за життя. Не менше смішно й те, що 
вони хотять мене «образумить» тим, що 
не хотять приймать до друку в «Раду» і 
«Вістн[ик]» нічого в жанрі «Щаблів»».

(М. Коцюбинський позитивно оці-
нив збірник «Дзвін», зокрема п’єсу В. В. 
«Щаблі життя». Про це 2 березня 1908 
року останній повідомляв і Чикален-
ка: «Коцюбинський прислав мені листа, 

Лінгвістичний аспект від Інни Демешко
«Літературно-художній антропонімікон В. Винниченка»

Літературно-художній антропонімікон В. Винниченка містить у собі багате 
розмаїття особових назв, які допомагають образно й репрезентативно сприймати 
художні твори різних жанрів. Антропоніми в художньому тексті вказують на стать, 
вік, етнічну належність, соціальний статус, моральні, інтелектуальні властивості, 
розкривають або заперечують його зовнішність, взаємостосунки персонажів.

Ономастикон прози В. Винниченка складається з ядра – літературно-
художніх антропонімів та периферії – фонових онімів, до яких входять класи тео-
німів, міфонімів, топонімів тощо. Автор уживає антропомоделі, властиві Єлисавет-
градщині, й створює власні антропонімні моделі (відапелятивного, відантропонім-
ного та відпатронімного походження).

«...Коцюбинський розмовляв з усіма 
людьми, як з малими, так і з старими. 
Всю розмову записував. До нього прихо-
дили й обступали молоді й старі люди.... 
Коцюбинський виходив на поле, де про-
водив різні розмови. Оце в жнива прийде 
на поле, сяде на сніп, а біля нього людей, 
як на зборах. Тут він теж все записує». 

Т. Савуляк

«Він був один із тих незвичайних 
людей, що при першій же зустрічі з
ними викликають милостиве почуття 
задоволення: саме цю людину ти давно 
чекав, саме для неї у тебе є якісь особли-
ві думки!»

М. Горький про М. Коцюбинського
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в якому вітає мене за «Щаблі», висловлюючи незадоволення тільки за «необробле-
ність форми»). 

Далі Винниченко продовжує розвінчувати лицемірну позицію «крикунів»:
«А тим часом свої погляди в тих же органах проводять всякими праведними й непра-

ведними шляхами. І тут же з невинним виглядом кричать про насильство уряду над думка-
ми і словом. Я їм писав про те, але вони мені кажуть, що забороняють мені друкувать у них 
для моєї ж власної користі, бо від щирого серця вважають мої писання в жанрі «Момента», 
«Щаблів» і т. ін. хоробливістю. Чи не це ж саме каже уряд про революцію? Між іншим, спи-
раються на те, що читачі дуже незадоволені моїм таким писанням. Приводять приклад, 

Лінгвістичний аспект – 2

Аналізуючи особливості функціонування одночленної антропонімної моде-
лі в ранній прозі та в драматичних творах В. К. Винниченка, доцільно зазначи-
ти, що найпоширенішими серед однокомпонентних антропонімів виступають ві-
дапелятивні оніми. Саме цей принцип номінації (онімізація апелятивів) дає змогу 
об’єднати в одне семантичне ядро доантропонімне й відантропонімне значення оні-
ма. Доантропонімна семантика пов’язує читача з денотатом, а відантропонімна – 
розкриває зміст лінгвального знака, виступає створенням ситуативно-мовленнєвих 
і контекстуальних конотацій власної назви.

«Яка сила життя! Ми звикли до нього 
і не помічаємо перемоги живого над мерт-
вим, дійового над інертним, і ми ніби не 
знаємо, що сонце творить квіти й плоди 
з мертвого каменю, не бачимо, як всюди 
торжествує живе, щоб, бадьорити й ра-
дувати нас. Ми повинні усміхатися світо-
ві дружньо.

… Великий майстер рідного слова, що в 
огненному горні свого творчого духу пере-
ливав його в самоцвітні кришталі і, як ве-
ликий будівничий, виводив їх, свої мистець-
кі твори, повні великого художнього смаку, 
глибокої задуми і безмірно широкої любові 
до людей…».

Панас Мирний про М. Коцюбинського

що група селян прислала в редакцію (колек-
тивного) листа, щоб в «Раді» більш не міс-
тили таких оповідань, як «Момент».

(Оповідання теж було різко кри-
тиковане в українських журналах, але 
водночас дістало позитивну оцінку
російської критики. Вже на Капрі за 
словами, Винниченка «знаньевцы» 
жалкували, чому їм не дали цього опо-
відання. «Горький же... рішив неодмін-
но мене розшукати і завести найближчі 
відносини, відізвавшись про це оповідан-
ня так: «Хорошая вещь, живая, здоровая, 
красивая», а на питання: «Чи є в йому
арцибашівщина», сказав: «Это дураки 
лишь могут сказать».(Лист до Чикален-
ка від 1 травня 1908 р.)

А «Момент» в перекладі на ро-
сійську в Петербурзі, Женеві і взага-
лі скрізь, звідки я міг дістати звістки, 
зробив мені так зване «ім’я» серед ро-
сійських читачів. Після його «Знание» 
і «Шиповник» запропонували мені пи-
сать до їх по-російському. Ці факти ми-
моволі наводять на різні міркування і
порівняння укр[аинских] читачів з росій-
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ськими. [...] Отже, поїду набиратись фізичного здоров’я, а в здоровому тілі буде й дух. А 
коли знатиму, що не всі укр[аїнські] читачі такі, як та «група селян», то ніякі ні свої, ні 
чужі цензури не заборонять сказати те, що вистраждано і виношено під серцем».

М. Коцюбинський зрозумів наміри В. Винниченка адекватно: відповідь на кри-
тику мала бути написана у відповідному жанрі – публіцистичному. Проте Винни-
ченко ще не осягнув у достатній мірі можливостей публіцистики, високо поцінову-
ючи суспільне призначення літератури, про що йшла мова вище. Водночас прозаїк
по-своєму формулює письменницьке завдання, засвоєне з «уроків» Є. Чикаленка:

«А чому Ви думаєте, любий товаришу, що я одповідатиму «крикунам» публіцис-
тичною працею? Я, принаймні, так зрозумів Ваші слова. І не думаю! Одповідатиму 
працею в такій же формі, в якій досі писав. І не так, власне одповідать я їм хочу, як їм 
же і іншим показати їх же, показати, через що вони так говорять і думають, а через 
що інші інакше. Навіть тим, хто через щось назива себе історичними матеріаліста-
ми, і тим я хочу показать, що назвать себе чим-не-будь і бути ним ще не є те саме. От 
таким-то і не подобається ні «Дисгармонія», ні В[еликий] «Молох», ні «Щаблі». А іг-
норувати їх теж не можна, товаришу, бо вони – це ми. Коли я їх можу підтягнуть до 
себе (а кожний же дума, що він других підтягує, а не затягує), коли у них є підстави 
такі, як і в мене, то чому не спробувать розвинути їх?».

Проте мине не так багато часу, і Винниченко знов і знов звертатиметься до
публіцистики, зокрема до форми «відкритого листа». І як завжди, письменника ціка-
вить авторитетна думка найближчих друзів, в першу чергу, звичайно, М. Коцюбин-
ського: «Посилаю Вам свою брошуру. Дуже цікаво знати Вашу думку про неї. Коли мо-
жете мені написати навіть до «Нашого голосу», був би дуже радий тому; одночасно 
посилаю й Горькому. Якщо ласка Ваша, напишіть мені, яке враження справить вона на 
їхню компанію». (Йдеться про брошуру «О морали господствующих й угнетённых. 
Открытое письмо моим читателям й критикам» (Львів, 1911), яка є перекладом стат-
ті, вміщеної того ж року в журналі «Наш голос». Це полемічна відповідь Винниченка 
критикам його творів та «теорій чесності з собою». Брошуру письменник розіслав ба-
гатьом літераторам і політичним діячам. Безпосередні горьківські оцінки «Брошури» 
не відомі. В. Ленін у листі до І. Арманд (І половина травня 1914 р.) писав: 

«Я, пам’ятаю, що брошурка справила на мене враження, і мені хотілося відпо-
вісти, але різні дрібні справи... перешкодили. До речі, я загубив цю брошурку (видану у 
Львові) і забув її заголовок. Якщо можеш, знайди, прочитай і пришли. Мені здалося, що 
Винниченко щирий і наївний, коли він ставить питання: «чи має право соціал-демократ 
ходити в «публічний дім» і жує це питання на всі лади, але весь час індивідуально». 

Поетоніми (літературні оніми) прози В. К. Винниченка можна поділити на 
три групи: 

1) з денотативним значенням (Гриць, Орися, Андрій Карпович, Наталія Пав-
лівна, Карпо Федорович, Оксана, Таїсія); 

2) поетоніми з конотативним значенням (обидві групи з широким діапазо-
ном позалітераіурного вживання) (Любка, Паша, Гаврик, Фроська, Дунька, Гаври-
кова мати);  

3) оказіональні літературні оніми (Пульхер, Дримба, Хацькель, Тихенький) 
(з обмеженим діапазоном позалітературного вживання).
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Ленін висловив також бажання знати побільше (якомога більше) «деталей про 
виступ Винниченка з рефератом про «чесність з собою» у Парижі на диспуті під го-
ловуванням А. Луначарського». 

Відповідь Коцюбинського була такою: «Не одповідав на Вашу картку так довго 
тому, що хотів перше прочитати Вашу брошуру, а вона йшла чогось довго. Ще заким 
прочитати її, я собі думав: «навіщо писати одповіді критикам, чи полеміка з ними при-
дається на що? Чи не краще белетристові лишиться белетристом, ніж: виступати в 
невдячній ролі коментатора власних творів?». Але познайомившись з книжкою (за що 
Вам велика подяка!), признаю й бачу, що Вам не тільки не можна було інакше зробити, 
але що Ви навіть добре зробили, вивівши на чисту воду тих, хто з різних причин ховав-

ся у каламутній. Уявляю собі, як Вам нудно, 
а не раз й соромно було писати про такі за-
гальновідомі, елементарні речі, які повинні 
були пам’ятати критики Ваші й чомусь не 
пам’ятали.

В кожному разі сталося добре, що Ви 
висловились вже, зайняли певну позицію перед 
читачем, і тепер легше буде йому розібрати-
ся у тому недостатньому ґвалті, який зняв-
ся з приводу останніх праць Ваших. І буде-
мо сподіватись, що Вам не доведеться більш
міняти перо белетриста на інше».

Повідомив Михайло Михайлович 
В. Винниченка і про реакцію М. Горько-
го: «Олексій Максимович теж прочитав 
брошуру. Він такої думки, що вона зачи-
пає важні й болючі питання. Помітив дріб-
ні помилки (Ізмайлов не був співробітником 
«Московських ведом[остей]» і інші), але все 
це, повторюю, дрібниці».

Не зовсім зрозуміло тільки, які са-
ме «дрібниці» мав на увазі Коцюбинський: 
«дрібні помилки» допущені Винничен-
ком, чи сам факт, що їх помітив М. Горь-

кий? Адже М. Коцюбинський докладав певних зусиль для ліквідації горьківсько-
винниченківського конфлікту, про що мова йтиме далі, а за словами П. Федченка:
«В кінцевій оцінці Винниченком його конфлікту з Горьким можна відчути «втихоми-
рюючий» вплив Коцюбинського».

Серед публіцистичних статей і листів, що мали гучний розголос і збуджували 
полеміку та дискусії, – і ранні листи Винниченка до газети «Рада», полемічно спря-
мовані проти журналу «Українська хата» (1914), і «Открытое письмо к русским спи-
сателям» (1913) з приводу ставлення до «українського питання» та українського 
письменства (опубліковане в журналі «Украинская жизнь», воно передруковувалось 
газетами «День», «Рада»), і гостра сатирична стаття «Птеродактили» (1916) – знову 
ж таки проти пихатого «великого» націоналізму – російського шовінізму. 

«Він залишив усім нам... найвищий 
заповіт: ніколи не розминатися з люди-
ною і завжди бути вірним рідному наро-
дові, правді, соціальній справедливості й 
свободі».

 П. Тичина про М. Коцюбинського

«У м’яких, сердечних тонах він
завжди говорив про людей. Найбільш лю-
бив говорити про Україну, про її природу, 
про український народ, сумував з приво-
ду його малописьменності, але був пере-
конаний, що незабаром все зміниться...»

М. Стражеско про М. Коцюбинського



235РОЗДІЛ ІV Михайло Коцюбинський

ПТЕРОДАКТИЛИ

Жили некогда на земле существа, называемые в науке – птеродактилями. Это были 
полуптицы, полупресмыкающиеся. Они обладали способностью и летать, и ползать, не 
умея ни того ни другого делать, как следует. Они выродились, побежденные в борьбе за 
существование более гармонично организованными существами, умевшими либо только 
летать, либо только ползать, но делавшими это гораздо лучше птеродактелей.

Мне некоторая часть интеллигенции вообще, а российской в особенности, всег-
да напоминала этих крылатых ползунов.

Особенно российской. Россия par excelen1 страна птеродактилей. Давно уже 
известна склонность российского человека к умозрению, к спорам, ко всенощным 
дебатам на самые отвлеченные темы. За границей всегда удивляются российским 
эмигрантам, умеющим проспорить со страстью и криками всю ночь и ничего суще-
ственного не извлекающим из этих споров.

Известно также, что никогда так охотно не принимаются всякие политичес-
кие, социальные, философские, эстетические и прочие теории, как в России. Ниг-
де они не получают такого широкого, размашистого, безудержного трактования и 
исповедывания, как здесь. Анархизм родился не в России, но российский анархист 
самый сокрушительный, пламенный и безграничный. Итальянец Маринети2 дал 
идею футуризма, но нигде эта идея не нашла такого исчерпывающего, такого широ-
чайшего и иступленного развития, как в России.

Российские люди с некоторым самодовольством усматривают в этой своей спо-
собности печать широты российской натуры, особой склонности к духовной жизни, а 
некоторые чересчур самовлюбленные видят в этой черте даже некое предуказание на 
высокую миссию, ожидающую российского человека, долженствующего спасти «гни-
лой Запад». 

1 ...раr ехeсеlеnсе (фр.) – в найвищому ступені.
2 ...Маринети – мається на увазі Марінетті Філіппо Томмазо (1876-1944) – італійський теоре-

тик і організатор літературної течії футуризм.

Лінгвістичний аспект – 3

Аналіз семантичної структури прізвищ і прізвиськ у творах В. К. Винничен-
ка показує, що літературно-художні антропоніми виступають мотиваторами пев-
них ознак, мають досить широку конотативність, яка сприяє найточнішій переда-
чі основних рис персонажа. Напр.: «Андрій Григорович Моркотун – старий, зарос-
лий газетярським мохом  співробітник усіх українських газет, безупинний перекла-
дач з усіх мов (через російську)». Антропонім має досить прозору семантику: той, 
хто муркоче або говорить тихо, невиразно, з вадою мовлення.

В оповіданні «Момент» автор, наділивши персонажа прізвиськом Пустун че-
рез протилежне, розкриває внутрішній світ людини. Пустун – «означає людину, яка 
пустує, схильна до пустощів» [СУМ VIII, 403]. «Семен Пустун..., не дивлячись на своє 
пустотливе прізвище, був чоловік поважний і випускати з себе слів без потреби не лю-
бив, сам був «парнишка» дебелий і на всіх через те дивився завжди згори вниз».
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Мне кажется, что можно найти более простое объяснение этим явлениям. В Рос-
сии сложились веками такие исторические и социально-политические условия, что 
волей-неволей должна была выработаться эта черта «умозрительности» в психи-
ке российского человека. Он, этот несчастный человек, должен был заниматься сло-
вопрениями, умозрениями, мечтаниями, если хотел хоть чем-нибудь проявить «душу
живу». Жизнь требовала выявления себя. Но известно, что в России действенно актив-
но выявлять себя могут только люди специально для того призванные, носящие присво-
енную каждой отрасли деятельности форму. Вся остальная масса может активно про-
являть себя только в тех случаях, где даже «призванные люди в присвоенной форме»
не компетентны, то есть в поглощении пищи и пития, де еще в умозрении.

Российский человек отвык действовать, отвык мысль, слова, убеждение претво-
рять в действие. И чем больше оставалась без упражнения одна сторона, действен-
ная, активная, инициативно-творческая, тем больше, за счет этой, развивалась дру-
гая, чисто спекулятивная, умозрительная. И оттого, что русский человек совершенно 
не привык свои умозрения претворять тотчас же в реальность, оттого, что не привык 
при этом претворении натыкаться на препятствия и, таким образом, корригиро-
вать свое умозрение, – это последнее и могло стать таким «широким, безграничным, 
безудержным» и т. д.

Отсюда и птеродактильство российского интеллигента. Разумом, умозрением 
он летает иногда даже высоко, но летание это ему решительно ни к чему. Когда надо 
жить реальной жизнью, он складывает крылья и начинает ползать, пресмыкаться и 
проявлять себя так, как будто этих крыльев у него совсем и не было. То одна сторона 
его существа, а это другая, обе совершенно независимы друг от друга. 

Любопытной иллюстрацией птеродактильства может послужить национальный 
вопрос в России, а особенно украинский. Здесь очень хорошо можно проследить и 
летание, и ползание, и всю природу русского птеродактиля.

Вот летает очень радикальный теоретик. Как смело и высоко парит он над греш-
ной землей. Ему видно все человечество, бедное, несчастное, опутанное всяческими 
пережитками, барахтающееся в них, как в болотных водорослях. Он видит и зна-
ет, как надо помочь ему, что нужно делать, какие водоросли и как следует снять с 
усталых дрожащих ног. Он видит, как одни нации топчут и душат другие, и ему ясно, 
что такой способ выпутыванья человечества из пут не может дать положительных ре-
зультатов. И радикальный интеллигент убежденно, горячо, очень искренно с высоты 

Лінгвістичний аспект – 4

Прізвища і прізвиська у ранніх творах В. Винниченка (переважно мають 
прозору етимологію відапелятивного походження, а за структурою – віддієслівні
похідні) характеризують персонажів, розкривають їхній внутрішній світ. В оповідан-
ні «Уміркований» та «щирий» письменник пише про Hедоторканого: «Той самий, 
що був у нас торік на Великдень і мало не побився з справником за те, що цей назвав 
українську мову «великоруським наречием». Такий високий, здоровенний чолов’яга з 
довгими козацькими вусами. Раз у раз ходить у вишиваній сорочці з застьожкою». 
Прізвисько Недоторканий походить від полісемічного віддієслівного апелятива й 
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своего полета возвещает: «Самоопределение национальностей! Да не будет гнета и 
порабощения одного народа другим»!

Но вот он спускается на землю, складывает крылья; начинает жить дру-
гая сторона его удивительного существа. И тут мы видим, что птеродактиль все 
забыл, что видел сверху. То есть, может, и не забыл, но то, что он видел там, не имеет
никакого отношения к тому, что здесь. То само по себе, а это само по себе. У птеро-
дактиля нет органической, императивной потребности соединять две стороны сво-
его «я» в одно целое. Спустившись на землю, очутившись в реальной обстановке, 
он чудодейственным образом становится совсем иным существом, чем там, наверху.
Наткнувшись на конкретный вопрос, на украинскую школу, например, он исходит из 
других уже мотивов и соображений. Готовый там, наверху, даже на политическую и 
государственную самостоятельность Украины, – здесь, внизу, он решительно стоит 
против школы, этого первого шага по пути достижения самоопределения.

Повторяю, этим я не хочу сказать, что «радикальный элемент» в своих выводах 
о самоопределении нации был неискренен. Нет, я вполне верю, что это его нелице-
мерное убеждение. Но дело в том, что это, так сказать, «верхнее» убеждение, с точ-
ки зрения полетов. А отрицание школы украинской – это пребывание на земле, это
голос старых навыков, привычек, голос собственного национального эгоизма, это
голос русского обывателя, любящего окинуть оком обширную карту России и с са-
модовольствием и гордостью сказать: «А велика матушка Россия! Ишь сколько нас, 
русских-то! Шапками закидаем». Жаль, конечно, от этой, такой солидной, увесис-
той массы добровольно взять да и отделить порядочный кусок, сказав: «Нет, это уже 
не мое». Легче, кажется, совсем удалить, самостоятельность дать, чем иметь под ру-
кой и не полакомиться проведением ока по карте. А ведь таким удовольствием рус-
ский обыватель баловался и услаждался веками, он в высшей степени приспособил-
ся к мысли, что Украина – это Малороссия, малая Россия, маленькая часть одно-
родного большого целого. Надо иметь редкую в России (и все-таки существующую,
надо отметить) потребность продолжать свою идею до действия, чтобы противосто-
ять этому голосу национального эгоизма и старых привычек.

И если мы станем спускаться по лестнице русской общественности, то уви-
дим, что везде эти старые, обывательские навыки господствуют, несмотря на все-
возможнейшие полеты в высокие сферы добра, правды, науки, справедливости, фи-
лософии и тому подобных отличных вещей. Чего уж, кажется, добропорядочнее и

означає «людину, яка не терпить стосовно себе жартів, фамільярності у поведінці, 
критичних зауважень; образливий».

У малій прозі автор вдало використовує прізвиська, утворені від назв плодів 
рослин, назв тварин, птахів. Оніми зазначеного типу досить вдало характеризують 
зовнішній вигляд або характер персонажів. Напр.: «Курка був маленький, руденьки, 
похожий на патлатеньку хатню собачку. Завжди посміхався, лащився, але міг уку-
сити якраз у ту хвилину, коли найменше сього чекаєш. Струк, навпаки, – високий, 
товстий, тупий і через тупість страшенно упертий».
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гуманнее русского либерала, уж как он высоко летает в облаках права, справедливос-
ти, свободы, с каким негодованием, возмущением и потрясением кулаков говорит о 
варварах, как умиляется и воздыхает о человечестве, о культуре. 

Но увы! – Это не более, как безобидное словесное летание птеродактиля. Когда 
либерал опускается, он так же, как и иные прочие смертные, имеющие свои классовые, 
групповые, национальные интересы, забывает о человечестве и действует сообразно 
своим интересам. И чем эти интересы более задеты, чем они «позубристее», чем «зо-
ологичнее» их природа, тем, конечно, выразительнее оскаленные зубы, тем громче, 
свирепее рычание и менее застенчиво желание скушать то, что плохо охраняется.

Для примера можно взять некоего г. Муретова3, из «Русс[кой] Мысли», по всем 
видимостям выученика П. Струве.

Мы, украинцы, меньше других, конечно, могли удивиться чему бы то ни было, 
исходящему от г. Струве и его птенцов по части украинофобства. Но, следует при-
знаться, даже нас сконфузила эта отчаянная, нелепая разница между двумя сторо-
нами г. Муретова. Впечатление от этих «этюдов» такое, что человек летал-летал да 
вдруг со всего размаху шлепнулся в болото и давай бросаться на людей и вытворять 
такие вещи, на которые даже его же единомышленникам стыдно смотреть.

А ведь как высоко летал г. Муретов! Какой широкий, смелый взмах крыльев! 
Какой острый взор, – века пронизывал, касаясь самого Платона4. Впрочем, весь
полет носил явно философский характер. Тут и Платон, и Сократ, и Соловьев5, и 

3 ...некоего г. Муретова... – ймовірно, мається на увазі Муретов Митрофан Дмитрович (1851-?)
– російський духовний письменник і громадсько-політичний діяч. Доля М. Д. Муретова з часу 
громадянської війни в Росії не відома.

4 Платон (справжнє ім’я Арістокл; 428 або 427 р. до н. е. – 348 або 347 р. до н. е.) – давньогрець-
кий філософ, основоположник об’єктивного ідеалізму.

5 Соловйов Сергій (1820-1879) – російський історик, академік Російської академії наук. В ряді сво-
їх праць, зокрема з питань історії України, С. Соловйов продовжував традиційну великодержав-
ницьку лінію російської історіографії. 

Лінгвістичний аспект – 5

Автор використовує імена історичних осіб, щоб відбити логіко-емоційні та асо-
ціативні зв’язки. Історична антропонімія виконує знакову роль, семантична струк-
тура яких указує: 1) на темпоральність: «у Володимира Мономаха», «часи Гетьмана
Дорошенка»; 2) спосіб мислення і систему поглядів персонажа, що реалізується че-
рез імена філософів, імена митців, вчених, політичних діячів тощо. 

В окремих творах і текстових сегментах письменник досить вдало викорис-
товує апелятивну абстрактну лексику, яка внаслідок онімізації виступає одним із 
джерел збагачення антропонімікону. У результаті вдалого поєднання нових про-
пріальних ознак і збереженні основних апелятивних В. Винниченко створює ряд 
антропонімів: Дійсність, Ілюзія, баба Правда («Рабині Справжнього»), Кохан-
ня, Слава, Думка, Чад, Смерть (оповідання «Глум»), Цінність Маркович (п’єса
«Базар»), товариш Песиміст (роман «Сонячна машина»).
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Апокалипсис6. Тон чрезвычайно научный, внушительный, с примесью даже чего-то 
мистического, загадочного. И слова не совсем обыденные: не «любовь», «привязан-
ность», а «эрос». И примеры до крайности глубокомысленные: «Почему, – напри-
мер, задается вопросом г. Муретов, – нелепо сказать: «люби чужих жен, как свою соб-
ственную»? И ответы столь же замысловатые, как, например, на вышеприведенный: 
«по той же самой причине мол, не могу любить чужую жену, по какой не могу лю-
бить чужую народность». А вся идея полета этого – высказать свой великий, не 
измеримый ни чем, ни разумом, ни верой, ни опытом «эрос» к родной ему нацио-
нальности. Да не только высказать, как высказал бы поэт какой-нибудь, нет, а в поу-
чение и наставление другим, в явную проповедь этого самого эроса.

Собственно, ничего особенного и в этом «эросе» г. Муретова не было бы, ес-
ли бы он не сопровождался такими комичными, барахтающимися в собственной 
противоречивости доказательствами. Если бы все это было искренно, если бы это 
не было одно умозрение, умственность в сфере чувства, это не возбуждало бы такой 
гадливости. А то именно и гадко, что человек явно измышляет, «умозрит» любовь. 
Можно понять, можно даже простить изступленность чувства, если она исходит из 
глубины сердца, если человек горит, пылает. Но когда изступление проповедуется 
самым спокойным, сереньким слогом, когда не чувствуется ни искорки не только из-
ступления, а даже простого чувства, когда это измышляемое бешенство, эту слепоту
чувства, безразсудочность стараются обосновать разсудочными доказательствами, 
цитатами из того или другого философа, когда неумело, наивно стараются тут же 
оправдаться, понимая, что разсудочность не годится, и потому приглашая любить 
до изступления свыше разума, – это возбуждает только чувство омерзения, как к
лягушке, умничающей, холодной, слизкой, но старающейся походить на страстного 
соловья и квакающей: «Мы должны любить свой народ, свой путь, свою мечту в исто-
рии выше всякой законом и разумом отпущенной меры» («Этюды о национализме»).

Если выше всякого закона и разума, так зачем же тревожить ни в чем не 
повинных Платонов и Сократов? Ведь они-то меньше всего могут оправдать отрица-
ние логики и этого самого разума. Зачем же вообще доказывать, убеждать, аргумен-
тировать, стараться воздействовать на разсудочную сторону читателя? Действуйте 
прямо на эмоциональную; ведь, поймите г. Муретов, что желаемого вами изступле-
ния никакими доводами разума не вызовешь. При чем же здесь логика, философия? 
Рычите, пойте, вопите, играйте, что угодно, но только оставьте в покое разум. И, по-
верьте, ни у кого вы тогда никакого удивления не вызовете своим изступлением, ибо 
любая свинья любить своих поросят до этого самого «изступления», «свыше законом 
и разумом поставленной меры».

Да не в любви, а в ненависти, в эгоизме тут дело. И «изступление», и «любовь-
пристрастие», и «эрос», и Платон, и Апокалипсис – все это только обычный полет в 
высь. И то, пожалуй, симулированный полет, не искренний, как у других, а с расчет-
цем, с целью оправдать... ползание.

Покончив с высотами философии и «эроса», свернув симулированные крылья, 
крылатый ползун г. Муретов в другой части своего этюда, озаглавленного «Великий и 
малый национализм» начинает действовать в высшей степени откровенно и энергично.

6 Апокаліпсис – книга «Нового завіту», написана, за християнським вченням, 68-69 рр. апостолом 
Іоанном Богословом. Найдавніший твір християнської літератури, в якому провіщається май-
бутнє людства.
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Тут уж нет ни «идеи общего блага», ни платоновской добродетели, а простое 
рычание, оскаленные зубы и разверстая пасть. Г. Муретов, ни много ни мало, желает 
скушать украинскую народность, скушать целиком и без остатка.

Многие недоумевали: почему же г. Муретов, разрешая себе любовь к своей народ-
ности даже до изступления и потери разсудка, так возмущается любовью украинцев 
к своей народности и называет эту любовь «самым нетерпимым, самым неразумным, 
самым необоснованным и претенциозным национализмом» («Великий и малый наци-
онализм»). Как же мол, так?! Да ведь, по убеждению самого г. Муретова, никакого ни 
разума, ни обоснования и не надо в эросе, в «политическом изступлении»?

Но в том-то и дело, что г. Муретов прав: ведь он заранее предупредил, чтобы от 
него не требовали ни логики, ни последовательности, ни здравого смысла.

И так бы, конечно, и было: никто бы и не требовал того, что нет, у какого-то 
там Д. Муретова. Но этот самый Д. Муретов все время оглядывается на П. Струве, 
а П. Струве видный представитель довольно значительного русского общественно-
го течения. Волей-неволей надо прислушиваться и к Д. Муретову, несмотря на все 
явные его несообразности. Прислушиваться хотя бы для того, чтобы при посредстве 
его узнать, чего же хочет это общественное течение, на которое он оглядывается.

Поэтому лучше всего оставить потуги г. Муретова в смысле философских поле-
тов, а лучше обратиться к его земному ползанию, к тому, что он взял на себя высказать 
за П. Струве и его течение.

Нового, впрочем, ничего мы не узнаем. Все то же: «Россия едина, пока един рус-
ский народ». А потому... не пущать и больше ничего.

«Кто признает малороссов особой народностью, тем самым отрицает принадлеж-
ность их к народности русской. Кто говорит, что народным языком Малороссии являет-
ся украинский язык, тот отрицает национальное значение для нее языка русского. Кто го-
ворит: национальная литература Малороссии есть литература на украинском языке, тот 
отымает у малороссов право считать Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого своими 
писателями; тогда история Великой России не есть родная история для малороссов»...

Так угрожает г. Муретов.

Лінгвістичний аспект – 6

Літературно-художні антропоніми в романі «Сонячна машина» тільки частко-
во мають прозору етимологію, тематичні групи прізвищ німецького походження се-
мантично споріднені з українськими антропомоделями:

1) прізвища, утворені від назв професій: Шустер (нім. Schuster – швець) [СНУ, 
225], Фішер (нім. Fischer – рибак) [СНУ, 111],

2) прізвища, утворені від назв конкретних предметів, знарядь і продуктів пра-
ці: Кранц (нім. Kranz – вінок) [СНУ, 164], Клінгер (нім. Klinge – лезо, клинок) [СНУ, 
159], Надель (нім. Nâdel – голка) [СНУ, 1881], Брук (нім. Brücke – міст) [СНУ, 67], 
Шлюсель (нім. Schlüssel – ключ) [СНУ, 220], Штіфель (нім. Stiefel – чобіт) [СНУ, 238];

3) прізвища, утворені від апелятивів на позначення назв птахів – Ган: (нім. 
Hahn – 1) півень; 2) самець (у птахів) [СНУ, 135], Шванебах (нім. Schwan – лебідь; 
Bach – струмок, потік) [СНУ, 225; 48];
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Но ему можно даже с некоторым удивлением ответить: да, вы совершенно 
правы, мы признаем себя особой народностью и отрицаем принадлежность к рус-
ской; да, мы говорим, что народный язык Малороссии есть украинский язык и отри-
цаем национальное значение для нас языка русского; да, национальная литература
Малороссии есть литература на украинском языке и мы не претендуем на право счи-
тать Пушкина, Достоевского и Толстого своими писателями. Да, все это так и есть, 
что же с этого? Какой вывод можно сделать из этого наивного запугиванья? Что 
украинцы не особая народность?

Кажется, г. Муретов так и думает. Он уверен, что этого вполне достаточно, 
чтобы отбить охоту называть себя особой народностью, потому что больше никаких 
аргументов в пользу «единства» не приводит.

Впрочем есть еще один аргумент: в Галиции украинец называл себя украинцем, по-
тому что противопоставлял себя венгру, немцу, поляку. А в России он этого не может сде-
лать. «В России ему нужно выдержать противоположение русскому, ибо противополо-
жение «великорусскому» есть этнографическое, а не культурное, т. е. не национальное».

То есть, г. Муретов упрямо повторяет все одно и то же, – что великороссы 
и украинцы это одна и та же национальность, две части одного целого, но с 
незначительными этнографическими отличиями.

А если все ж таки не одна национальность? Если все-таки возможно противопо-
ложение и русскому, и великорусскому?

Тогда, говорит Муретов, «такое противоположение либо разрушает украинское 
сознание, либо принижает его до той плачевной психологии, какой блещет действи-
тельное украинофильство».

Это и все, что имеется у г. Муретова по части аргументации «единства». Либо 
соглашайся, что един русский народ, либо у тебя плачевная психология. Либо еще 
что-нибудь посущественнее.

Конечно, – говорит он, – кто же спорит против школы на малорусском языке. 
Но прежде чем дать эту школу, докажите, что малороссы особая народность.

Да, такому «философу» нелегко доказать. Попробуй докажи человеку что-
нибудь, если он заранее отрекся от логики, от разума! Ведь ни выводы науки, ни 

4) прізвища, утворені від назв рослин: Лінде (нім. Linde – липа) [СНУ, 175], 
Дорн (нім. Dorn – колючка; терен) [СНУ, 76];

5) прізвища, утворені від іменників на позначення пори року: Вінтер (нім. 
Winter – зима) [СНУ, 299].

Прізвища, утворені від прикметників на позначення:
- назв кольорів: Роте (нім. Rot – червоний) [СНУ, 211], Вайс (нім. weiß – бі-

лий) [СНУ, 293], Бравн (нім. braun – коричневий; смаглявий) [СНУ,67];
- назв розмірів, ознак, властивостей: Брайтян (нім. breit – широкий) [СНУ, 

67], Фогт ( нім. feuchte – вологий) [СНУ, 110];
- назв соціальних та інших характеристик: Адель (нім. Âdel – 1) дворянство; 

2) благородство, шляхетність) [СНУ, 20].
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самые убедительные, очевидные факты, ни мнения авторитетов, ни законы логики
для него не имеют никакого значения. А попробуйте честно, культурно бороться с 
человеком, заранее поставившим себя на положение изступления. Ведь от него ни 
стыда, ни даже самоуважения ждать нельзя. Ведь он глумится, измывается над «ма-
лой» культурой и требует слияния с «великой» только потому, что чувствует себя
застрахованным от настоящей борьбы, он знает, что противник столетия лежал 
связанным по рукам и ногам и теперь лежит безгласный и неподвижный. Ведь гос-
подам Муретовым даже не стыдно за себя, у них не является мысль развязать проти-
вника, поставить его в равные с собой условия и тогда честно, открыто бороться. Они 
с высокомерием говорят о «малой» культуре, но того и не понимают, что над своей 
«великой» смеются, ее унижают, в нее не верят, если боятся свободного состязания, 
если боятся хоть чуточку ослабить узы лежачего!

«Мы не хотим, чтобы Пушкина часть русского народа изучила в переводах 
г. Крымского7 сотоварищи!» – с пафосом восклицает г. Муретов. И при этом непоко-
лебимо уверен, что нам, украинцам, или как ему хочется называть, «части русского 
народа» дышать невозможно без Пушкина. Мы Пушкина ценим и любим не больше, 
чем Гете8, Байрона9, но смеем уверить, что если бы вы сумели достигнуть того, чтоб 
мы не могли читать нашего Шевченка, то это было бы, действительно, лишением. И 
это скажет каждый украинец, каждый даже малоросс. А отсюда ясно, что лишением 
Пушкина на украинском языке нас, несмотря на то, что мы – «русские», как вам хо-
чется считать, – испугать нельзя.

Нельзя также и такими словами как «великий» и «малый» испугать или в 
чем-либо убедить. Ибо мы можем вас спросить, в чем же эта «великость» вашей 
культуры? В территориальных размерах? В количестве населяющих эту территорию 

7 Кримський Агатангел Юхимович (1871-1942) – український вчений-сходознавець і славіст, 
письменник і перекладач, зокрема творів О. Пушкіна. В роки сталінських репресій заарештова-
ний як «ідеолог українських націоналістів». 25. 1. 1942 р. помер у в’язниці м. Кустаная (тоді Ка-
захської РСР).

8 Гете Йоганн-Вольфганг (1749-1832) – німецький поет і мислитель.
9 Байрон Джордж-Ноел-Гордон (1788-1824) – англійський поет, представник революційного ро-

мантизму.

Лінгвістичний аспект – 7

Літературно-художні антропоніми в романі «Сонячна машина» виконують ін-
формативну та експресивну функції. Автор, надаючи персонажеві ім’я, прізвище 
або прізвисько, призводить до узгодження антропоніма та образу, характеризую-
чи й розкриваючи внутрішній світ персонажів. Напр.: «Вінтер, секретар Мертенса, 
високий, тонкий, з підібганим животом і довгою фізіономією хорта, безшумно й легко 
то входить, то виходить із дверей кабінету...». Секретар Мертенса – Вінтер – вті-
лення самої холодності, чопорності, строгості. Садівник Йоган Грумбахер: «Ста-
рий, жовтенький, зморщений, як перестигла, забута на дереві груша...» .

Семантика прізвищ представників робітничих сімей часто мас професійно-
виробничу мотивацію. Надель (нім. Nadel – 1) шпилька; 2) голка; 3) спиця) [СНУ, 188] 
(«Стара пані Надель байдуже плете собі панчохи»); Кестенбавм (нім. Kasten – ящик 
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миллионов? Да, количеством, размерами велика. А чем еще? Какие ценности созда-
ла эта «великая» культура на протяжении веков, что она внесла в общечеловеческую 
культурную сокровищницу? Что она создала для миллионов, для внутреннего «упо-
требления»? Где же эти ценности, в каких именно областях культуры? Быть может, 
подобно Англии, Франции выработала политические традиции, воистину являющи-
еся благом каждого и всех? Создала неискоренимые навыки, требования, известный 
политический уровень, ниже которого идет уже варварство? Быть может, нашу 
«конституцию» надо считать культурной ценностью? Или же в область социально-
экономических отношений «великая» культура внесла ценности, которые жаль уте-
рять, которыми можно гордиться? Наука? Техника? Да разве можно в эти времена 
говорить о русской науке, технике, когда великий экзамен вскрыл чудовищную от-
сталость, полную зависимость от запада, когда, начиная с идей и кончая пуговицами, 
все шло к нам из Европы и ничего своего нет и не может быть произведено. Не мо-
жет не потому, что нет людей, желания, средств, а потому, что культуры нет, тради-
ций культурных нет, знаний нет, культурной, инициативной, творческой жизни нет!

Пушкина, Достоевского, Толстого, литературу в пример всегда приводят. Да, это на-
стоящая, большая ценность, данная русскими мировой культуре. Да, Пушкин – велик, но 
мы имеем смелость и основание утверждать, что если бы у нас не был в продолжении ве-
ков заклепан рот, наша «малая» культура дала бы своих и Толстых, и Достоевских.

Нет, господа Муретовы, чем угрожать и пугать нас словами, вы развяжите нам 
руки, пустите нас, «малых, жалких», в открытое поле, имейте мужество подвергнуть 
испытанию свою «великую» культуру, и тогда, померявшись силами, говорите о пре-
восходстве! До тех же пор, пока мы лежим у ваших ног и ногтями силимся развязать 
узлы ваших пут, ваши насмешки, высокомерие – и смешны, и гнусны.

«Мы не хотим, мы не позволим, мы запретим». О, господа Муретовы, чего вы 
еще не запретили, чего не отняли у нас?! Вспомните – переяславский договор, вспо-
мните шаг за шагом историю всех ваших запрещений и скажите: неужели мало еще 
сделано вами? О чем забыли? Кажется, существуют еще не запрещенные брошюрки, 
не о них ли вздыхаете?

[СНУ, 188], Baum – дерево [СНУ, 50] – дерев’яний ящик), Ріндель (нім. Ring – 1) кіль-
це ; 2) каблучка) [СНУ, 210], Кранц (нім. Kranz – 1) вінок; 2) гурт людей) [СНУ].

Хоча деякі герої-учасники пролетарських зібрань («товариші»), замість пріз-
вищ та імен, мають прізвиська за рисами характеру: «товариш Песиміст, прозваний 
так за свою здатність сміятись кожної хвилини дня і ночі» – прізвисько підібране 
як протиставлення до веселої вдачі героя має протилежне значення і виступає сво-
єрідним контекстуальним антонімом.

Для одного з «товаришів» автор розшифровує прізвисько, подаючи його 
українською мовою: Паровоз Бравн («Голова зборів Паровоз Бравн просить това-
риша Кестенбавмана... провадити свою промову до кінця»). Семантика прізвиська 
вказує на риси характеру персонажа.
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А ведь и Платона, и Сократа, и Апокалипсиса зрел г. Муретов, паря на своих се-
реньких крыльях. О, птеродактили!

Примітки:
Стаття надрукована в часописі «Украинская жизнь» (Москва), 1916, ч. 4-5. По-

дається за цим джерелом.
Не вмертими думками наповнена рання стаття «Філософія і етика Шевченка», 

в основу якої був покладений виступ Винниченка з нагоди 51-х роковин з дня смер-
ті поета. З міркувань обсягу упорядник не включав до збірника варіантів цієї статті, 
опублікованих у наступні два роки в журналах «Дзвін» (Київ) та «Заветы» (СПб), 
знаменних хіба що тим що засвідчували постійний інтерес Винниченка до творчос-
ті великого поета и мислителя, прагнення популяризувати його серед українських і 
російських читачів.

ФІЛОСОФІЯ І ЕТИКА ШЕВЧЕНКА

(Промова в 51 роковини смерти поета)
Минув 51 рік, як помер Тарас Шевченко. І тільки в останніх роках Україна

почала цінити свого великого поета. Раніше Шевченка знали тільки невеличкі
кола інтелігенції. Тепер же на вечорі, урядженім пам’ять Кобзаря України, сходять-
ся не тільки інтелігенти. Тут бувають і ті пани, яких так глибоко ненавидів Шевчен-
ко, бувають і попи, з яких сміявся він, робітники й селяне, яких кровію серця свого 
любив він, – і навіть не диво на російській Україні побачити на таких вечорах гостя-
ми поліційних урядників, тих самих урядників, які арештували Шевченка, які везли 
його в далеке заслання. Найбільші вороги всього поступового, гуманного, людсько-
го – російські чорносотенці, і ті цілком щиро признаються до Шевченка, люблять йо-

Лінгвістичний аспект – 8

Структура антропонімів у прозових і в драматичних творах В. К. Винниченка 
характеризуються різними словотвірними моделями. Пріоритет при творенні антро-
понімів серед морфологічних способів надається афіксальним способам. Суфіксаль-
ний спосіб, що є відображенням об’єктивного антропонімотворення, найбільш харак-
терний для української ономастичної бази. Найпродуктивнішими є відпатронімні
антропомоделі з формантами -енк(о), -ович (-евич), -ук (-юк) (Крутоноженко, Сав-
ченко, Прокопенко, Мусташенко, Каневич, Маркович, Мілевич, Середчук, Король-
чук, Антонюк); антропомоделі з формантами -ськ- та похідними від нього (Сталін-
ський, Вербівський, Вовчанський, Морочинська). Досить продуктивні відантропо-
німні моделі на -ов, -ин з пейоративним значенням (Лукашов, Семенов, Сабурин), 
-ець, -ок з демінутивним значенням (Нестерець, Голубець, Ангелок). Менш продук-
тивними є антропоніми, утворені способом основоскладання із суфіксацією (Круто-
ноженко, Сухобрієва) та основоскладання із нульовою суфіксацією (Товстогуб).

Серед неморфологічних способів словотвору для прозових творів В. К. Вин-
ниченка найпоширенішим є лексико-семантичний (онімізація апелятивної лекси-
ки) (Голка, Долото, Кендюх, Курка, Чапля, Струк).
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го по-своєму й навіть цитують. О, не в суд і осудження Шевченкові я говорю це! Я 
навіть не скажу того, що говорять деякі «критики»: Шевченка ніби тому так люблять 
всі класи суспільства, що він не мав сталого світогляду, що він сам собі перечив, що 
раз говорив одне, а другий раз друге. І тому не трудно брати всякому у Шевченка те, 
що йому більше до смаку. 

Я цього не скажу. Навпаки, я скажу, що більш сталого світогляду, більш цільної 
натури трудно знайти в історії людськости. І це власне єсть те, що в найбільшій мірі 
спричинилося до загальної любови до Шевченка. Його можна зрівняти з Сократом10 
або Толстим11. В ріжні епохи жили ці люди, в неоднакових умовах виявляли себе, але 
у всіх їх одно було спільне. Це – та сама цільність, гармонія тіла й душі, гармонія сві-
тогляду і життя, про які я говорив.

Багато філософів було з глибшим розумом, ніж у Сократа за ті часи, але нікому 
так не вірили, як йому. Були у росіян письменники з талантом, рівним таланту Тол-
стого, але того впливу на людей, який мав Толстой, вони не мали й не мають. Через 
що? Через те, що ці люди жили так, як говорили, і говорили так, як жили. І коли во-
ни зустрічались з перепонами, котрі розривали їх, котрі не давали жити так, як гово-
рили, і говорити так, як жили, – ці люди не розривали себе, не корилися, вони не мо-
гли скоритися. І за це платили найціннішим скарбом людей – життям. Приклад Тол-
стого може яскраво підкреслити цю думку. Він не завжди жив так, як говорив. Він на-
віть сам казав: «Робіть не так, як я роблю, а як я говорю». І це обезцінювало те, що він
говорив. Йому не вірили, критикували його, показували пальцями на його. Толстой 
сам це почував і мучився тим. Але зрештою прагнення до гармонії всього єства свого, 
до гармонії життя і розуму вибухло з такою силою, що він, сивий, немощний дід, ки-
дає всю родину свою, все, до чого звик він, і їде жити й робити так, як він говорив. І за 
це заплатив життям. Тоді вся Росія, весь світ відчув цей великий акт сучасного про-
рока. Я думаю, кождий памятає ту щиру скорбь і щирий подив, які опанували вся-
ким, хто хоч трохи знав Толстого.

У Шевченка можна бачити те саме, тільки не в такій підкресленій, виімковій фор-
мі, але, може бути, ще трагічнішій, ніж у Толстого. Ті сили, які розривали Толстого, були 
слабші, ніж ті, що розривали Шевченка. Для цього треба тільки зрівняти життя того й 
другого. Візьміть, зрівняйте: Толстой – граф, поміщик, з дитячих літ до зрілости в бага-
цтві, роскошах, пошані, славі. Йому тільки ходило о те, щоб роскоши змінити на просте 
робітниче життя, любов до своїх близьких поширити на всіх людей. Це не легко.

Але чи легче було Шевченкові? З малих літ – кріпак, наймит, льокай, в нужді, 
зневазі, темноті. Тільки блиснуло трохи світла в житті, – схопили і знов на десять літ 
в страшну яму, в зневагу, тьму, пониження, голод, холод. Бути двадцять літ кріпаком і 
льокаєм у панів, десять літ у москалях – терпіти це і ні думкою, ні словом, ні вчинком 
не зрадити собі, це не те що вчинок Толстого. Толстой все життя робив не так, як гово-
рив, а Шевченко і не молився навіть. Тільки вдумавшись в це многострадальне жит-
тя, починаєш розуміти, скільки геройської, мовчазної, стихійної сили мав цей чоловік!

10 Сократ (470–469 до н. е.–399 до н. е.) – давньогрецький філософ-ідеаліст, один із зачинателів 
філософської діалектики.

11 Толстой Лев Миколайович (1828-1910) – видатний російський письменник і філософ. Послідовна 
проповідь «загальної любові» й морального вдосконалення, які активно сполучалися в творах Тол-
стого з гострою критикою державних установ самодержавної Росії, суду, церкви, апарату влади 
загалом, викликали захоплення у В. Винниченка й мали певний вплив на нього.
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Таку силу може мати тільки народ, і то переважно селянство. Селянство най-
більш стихійна, але й найбільш гармонійна частина нашого суспільства. Селянин
думає так, як він живе. Вся філософія його, мораль, звичаї – все випливає з життя 
і знов зливається з життям. Де життя, а де філософія – розріжнити трудно. Це єсть
одна цільність. У селянства не може бути того, що було, наприклад, у Шопенгауера12 
і що єсть у більшій части інтелігенції. Шопенгауер був понурим песимістом, вірив у 
власть страждання, а щодня по обіді грав на флейті як всякий добрий німецький бур-
жуа. Серед нашої інтелігенції і її ідеологів ми самі знаємо багато таких песимістів. 
На папері він розчарований, трагічний страждалець, а в житті дуже оптимістичний
чиновник і щодня по обіді грає, наприклад, на... більярді.

Не було цього зовсім у Шевченка, бо Шевченко був селянином. Мало того, 
він був ідеальним селянином, він був сімболом, живим сімболом селянства. А як
наше селянство в той час представляло всю націю, то і всеї української нації. Вчи-
тайтесь в Шевченка: ніде ви не вичитаєте чогось такого, чого би не міг сказати се-
лянин. Ви нічого не знайдете того, чим боліє інтелігент, чим боліє визискувач-пан,
чиновник. Нема у Шевченка абстрактних міркувань, заплутаних проблем, якими на-
городив нас капіталізм. У його муки і болі тільки народа. І це не ті болі, які опису-
ють нам песімісти-чиновники, які хотять показати нам «мужицьке життя». Це боліє
перед нами сам мужик, який виріс серед цих болів, який до останніх куточків душі 
своєї зв’язаний з ними. Ніякий пан, що пройнявся наскрізь демократичними щири-
ми чуттями, не може мати тої ступені чуття, яке може бути у сина селянина. Весь сві-
тогляд Шевченка – народній, селянський, весь з його ніби протиріччями й некон-
секвентностями13. І тільки через те, що Шевченко ані комою не зрадив йому, через 
те, що мав у собі велику силу гармонії, цільности, тільки через те і виникли ті ніби-
суперечности.

Особливо видно те з релігійносте Шевченка. Дехто називає Шевченка атеїстом, а 
дехто, навпаки, щирим христіянином. Ні тим, ні другим Шевченко не був. Чи наше се-
лянство, наш народ атеїстичний? Хто це може сказати? Ніхто. Але чи христіянський? 
Також ні. Ті зверхні форми, що видні на перший погляд, грають дуже малу ролю в
дійсному життю селянства, иноді ж цілком не ту, яку хотілось би кому-небудь. Але 

12 Шопенгауер Артур (1788-1860) – німецький філософ-ідеаліст. Як представник ірраціоналізму 
та волюнтаризму, дотримувався думки про підпорядкованість людського життя сліпим про-
явам волі, злості й егоїзмові людей, про сповненість його страждань та мук, що й дало привід 
В. Винниченкові назвати Шопенгауера «понурим песимістом».

13 ...неконсеквентностями – антонім від лат. conseguens (conseguentis – послідовний) – непослідов-
ність.

Лінгвістичний аспект – 8

Лексико-синтаксичний спосіб творення прізвищ відповідає німецьким антро-
помодедям (поєднанні двох повнозначних слів без інтерфікса). У романі «Сонячна 
машина» антропоніми іншомовного походження (переважно німецького) утворе-
ні лексико-семантичним (Німонд, Дорн, Ган, Вайс, Адель) і лексико-синтаксичним 
способами (Кастенбаем, Горнфельд, Айхенвальд).

Деякі антропоніми в драматичних творах та романі повторюються (Штіфель – 
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наш народ – релігійний, які всякий народ, де б він не жив, як всяка група людей, яка
живе довгий час спільним життям в однакових умовах. Релігія – це перш усього ба-
жання уникнути страждання, це єсть віра, упованіє на те, що колись страждання не бу-
де, а буде щастя. В цьому змислі кожний, кому тяжко, хто гине під тягаром мук і не має 
на скинення його з себе тут, на землі, ніякої надії, той хоч би для того, щоб легче нести 
цей тягар, мусить уповати на те, що колись буде добре. В цьому змислі кожна ідеологія
може стати релігією.

І Шевченко тільки в такому змислі був релігійним. Ввиду цього Шевченко
зовсім не визнавав ідеї фатума, йому була чужою покірливість, безвзглядна фаталь-
ній долі, якій треба мовчки коритися, що б вона з ним не виробляла.

Шевченко, як і народ, не філософує для філософії, релігія у нього не для релігії, 
як це часто буває у тих, кому треба себе розважити чимсь. Ні, у нього все для того, щоб 
не було страждання, щоб не було знущання над братами, щоб не було голоду, холоду, 
болі. Тільки за цим і звертається він до всемогущої сили, Бога. Але ця всемогуща сила 
в уяві Шевченка була силою всеблагою, силою, що мала насаджувати на землі правду 
і справедливість; а коли справедливість різко, ганебно нарушувалася, то Шевченко не 
міг прийняти того з християнською покорою, зі словами «така воля Божа».

І нема нічого після цього дивного в тих поривах Шевченка до протеста проти вся-
кого знущання чоловіка над чоловіком. Шевченко родився і зріс кріпаком. Всі ужаси, 
всі жорстокости суворих часів кріпацтва Шевченко пережив яко свідок, але свідок не 
безсторонній, що дивився зі співчуттям на покривджених, але що сам був тим окрив-
дженим, що на собі відчув все те страхіття. Те, про що инші описувачі тих часів оповіда-
ють нам, будучи вражені в своїх чутливих серцях тяжкою долею меньшого брата, і тим 
оповіданням демонструють шляхетність своєї вдачи, про те Шевченко писав зі всею 
пристрастю чоловіка, що кожда рана його болить, що кожда кривда його не минула, а 
болюче вразила. І тому я не знаю, – і, думаю, що ніхто не знає, – ні одного поета в світі, 
який би з такою силою, з такою палаючою силою описував кривду кріпацьких часів. В 
огненних словах Шевченка часто звучить ненависть проти властителів кріпаків, про-
ти зловживаючих цею своєю владою, і ми мусимо признати, що коли поезія перейнята 
буває ненавистю, то таке явище, як кріпацтво часів Шевченка, було об’єктом, відносно 
якого ненависть у поезії є не тільки оправданою, але і благородною.

Самий факт кріпацтва настільки обурював Шевченка, що він пристрасно відно-
сився до властителя кріпаків як до такого, безвзглядно до його особистих поглядів,
поводження, моралі. І нічого спільного Шевченко не має з цілою панською морал-
лю. Ми вже бачим з відношення Шевченка до релігії, яка рідність є між ним і панами.
Така сама спільність і в инчих сферах. Так само і в моралі Шевченко чужий панам, як 

Чобіт) у різному фонетичному оформленні, що забезпечує ідею універсальності 
антропонімного творення для різних мов. 

При відмінюванні деяких відапелятивних прізвищ із фіналлю -к- відбувають-
ся морфонологічні чергування: Курка – Курці, Копанка – Копанці (к//ц’); всі інші 
відапелятивні антропоніми, утворені лексико-семантичним способом, мають пара-
дигму відмінювання апелятивної лексики.      
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чужий їм народ. Я вже не кажу про ту ріжницю, яка виходить з ріжних соціяльних ста-
нів і, значить, ріжної соціяльної етики. Пан виріс паном і думає, що бути паном – річ не 
погана, а ще й почесна, бажана, така річ, якої варто добиватися все життя і якій пови-
нні заздрити всі, хто її не має. Пан і всякі полупанки щиро так думають. Шевченко не 
міг так думати, бо сам був кріпаком, наймитом. Шевченко був сам найнизчий і тому не 
мав нікого під собою, на кого міг би дивитися згори. А з такого погляду випливає певне 
відношення до сучасного права, політики, до всього, що має характер етики пануючих.

А візьмемо сферу кохання, родини, шлюбу? Що тут спільного у Шевченка з тою 
фарисейською, продажною, контрактовою системою моралі панів, яка в основу всьо-
го кладе гроші, маєтки, посаду, докторат і таке инче? Мораль, після приписів якої
чоловік має право кохати не тоді, коли кохання приходить, а тоді, як є на шлюб гро-
ші, як є докторат і посада на одержання жінки, родини. 

Скільки гнівної туги виливається в посланнях до нареченої Ликери14, коли 
Шевченко пише про цих «моральних» людей, що глузують з кохання, з любови, з 
найкращих інтимніших парувань і переживань, коли тільки вони не укладаються в 
загальноприйняті форми і шаблони. Вчитайтеся в прекрасні, розсипані по всій кни-
зі «Кобзаря» ідиллічні сцени кохання, перейняті ліричним настроєм, або рядки, що
вириваються у поета яко вираз його власних чуттів або переживань. Які слова, які
ноти в них чуються перше всього? На перший план Шевченко ставить кохання,
любов, чуття повної свободи в такому великому акті людського життя, як шлюб.
Самий же шлюб не для того, щоб через його побільшити свої матеріальні зиски, а 
для того, що є єдиною ціллю кохання: для дітей, для продовження людського роду. 
І через те мати в творах його грає таку велику ролю, через те покритка, одурена па-
ном, має в йому такого пристрасного оборонця. Ось що він каже сам в поемі «Ма-
ти покритка»15:

14 ...в посланнях до нареченої Ликери... – маються на увазі поезії, присвячені Ликері Полусмаковій
(1840-1917) – дівчині-кріпачці, з якою хотів одружитися Т. Г. Шевченко в останні роки свого 
життя.

15 ...Ось що він каже сам в поемі «Мати покритка»... – мається на увазі вірш Т. Г. Шевченка «У на-
шім раї, на землі...». Назва, наведена В. Винниченком, очевидно, взята з публікації поезії в часо-
писі «Основа» (СПБ, 1862, кн. VII).

Лінгвістичний аспект –9

У романі «Сонячна машина» в основному використані прізвища німець-
кого походження. Усі прізвища за типом відмінювання належать до засвоєних
мовою (такі оніми відмінюються за типом відмінювання чоловічого роду ІІ відміни-
твердої чи м’якої групи (Кранц, Шлюсель) чи варваризмів (такі оніми не відмі-
нюються (Фуж’є, Тіле). Прізвища іншомовного походження, що належать особам
жіночої статі, теж не відмінюються (Менцель, пані Надель).

При відмінюванні прізвищ з кінцевими приголосними г, х чергування не від-
бувається: Елленберг – Елленбергові, Грумбах – Грумбахові, що характерно для ін-
шомовної пропріальної лексики. У прізвищах, утворених лексико-синтаксичним спо-
собом, відмінюється другий компонент (Вінкельман – Вінкельмана, Вінкельманові).
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У нашім раї, на землі 
Нічого кращого немає, 
Як тая мати молодая 
З своїм дитяточком малим. 
Буває иноді: дивлюся, 
Дивуюсь дивом – і печаль 
Охватить душу; стане жаль 
Мені її і зажурюся 
І перед нею помолюся, 
Мов перед образом святим 
Тієї матері святої, 
Що в мир наш Бога принесла.

І тут же, переказавши тяжку долю цеї матері, яка всі сили свої дає дітям, яка по 
краплі виціжує в них сок свого серця і засихає, він гірко додає про панів:

Добре отим панам жити,
Нічого не знають!
І не знають, як ті діти
У їх виростають, – 
Бо матері там не мають,
А мамку наймають.

Коли продовжувати приклади, то у всіх сферах людського життя ми знайдемо
ту саму ворожість Шевченка до панської етики, скрізь ми знайдемо ту віковічну 

мораль здорових інстинктів, свободи і любови до рівних собі. Візьміть політично-
національні погляди Шевченка. Вслухайтесь в його голос, коли він говорить про гно-
бителів і пригноблених. 

Тут не один поетичний талант, тут не уміння переказати в віршованій формі свої 
почуття, – тут виношені в серці віки кривд, образ. Тут знов встає в образі Шевченка 
народ, козацтво. Тут з дна народньої душі здіймається многовічний кривавий утиск 

Частина атропонімів (Наделі, Толсті, Канти) вживаються в нетиповій для 
онімів формі множини з певною стилістичною метою («А любов до Наделів є не-
нависть до Мертенсів» - узагальнення різних соціальних типів; «...Канти, Толсті, 
Маєри» - узагальнення літературно- філософських теорій); використання мно-
жинних форм із певним конотативним значенням («...тільки без «оркестрів» і 
Гаркунів-Задунайсъких» [Антрепреньор Гаркун-Задунайський] (письменник на-
зиває узагальнено далеких від мистецтва, антрепренерів, режисерів, акторів), Кан-
ти, Лейбніци, Гегелі (німецькі філософи) [Контрасти]. Куропаткіни, Рождествен-
ські, Стеселі (бездарні російські військові діячі; учасники російсько-японської ві-
йни) [«Уміркований» та «щирий»].
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шляхти польської, цеї наймерзотнішої класи зо всіх народів, найнікчемнішої, негід-
ної ні до чого і через те найбільш нахабної, жадної, хвастоватої. Не диво, що накипіла
за стільки віків ненависть народа вибухла з такою силою, з таким скреготом зубів у 
геніального речника його.

Короткозорі «критики» Шевченка иноді обвинувачували його в шовінізмі. Це 
за його «Гайдамаків», за ту насолоду, з якою він писав криваві сцени цеї поеми. Дій-
сно – криваві, жорстоки сцени: дійсно, в них чується насолода козацько-мужицької 
душі; але від чого вона? Хто міг би инакше, спокійно написати? Тільки той, хто міг би 
спокійно слухати чорні, страшні оповідання мук і глуму нашого народу, які тяглись 
не рік-два, як гайдамаччина, а сотні років, сотні довгих, безперестанних років того
самого, що робили гайдамаки.

Але чим більша ненависть до гнобителів, чим більше обурення до утиску, тим 
гарячіша любов до пригноблених, тим палкіше прагнення рівности і братерства. Так 
мусить бути, це необхідно. І тому ми бачимо у Шевченка ті національно-політичні 
ідеали, які й тепер можуть бути сміливо поставлені у програмі всякої щиродемокра-
тичної партії. Але й в цих ідеалах Шевченко був вірним собі, ні одного постуляту він 
не виставив такого, якого не виставив би народ селян і козаків.

Переходячи, нарешті, до, так сказати б, індивідуальної, суб’єктивної етики Шев-
ченка, до відношення його до самого себе, ми знов не найдемо нічого дізгармонічно-
го, протирічивого собі. В суб’єктивній ліриці його ми не знайдемо ні кислої туги «са-
мотних душ», ні надутої гордости з свого маленького «я», ні туманної, невиразної 
скарги «непризнаного генія», нічого того, що часто можемо знайти у сучасних наших
поетів. Цей індівідуалізм, самотність, безнадійність, недокровність сучасних поетів 
є продукт міста, продукт капіталізму, який жене до міста селянських синів, відриває 
їх від рідного грунту, кидає в чужу сферу і робить самотніми. Цим мужицьким си-
нам хотілось би пристати до пануючих, але туди за одні вірші не приймають. Додо-
му, до народу їм вертатись також не мило. І вони, звичайно, лишаються самотніми. 
Вони не звязані ні з чим більшим, що би дало їм великі чуття, велике страждання й
велику любов. Вони мусять лишатися на самоті з самими собою, з своїм «я». Але яке 
б велике це «я» не було, воно повинно коли-небудь кінчитися. І через те ми бачимо 
цю витонченість переживань в поезіях наших індівідуалістів, бачимо, як вони пиль-
но довбаються в кождій дрібній прояві свого «я» і роздувають його до значіння кос-
мічної події. Звідси виходить і та невиразність їхня, каламутність, якою вони силку-
ються зробити для читача воду душ своїх глибокою. Тут корінь безфарбности, негли-
бокости їх переживань. Особливо це помітно у деяких галицьких поетів, бо на них
мала вплив дегенеруюча шляхетсько-польська література, в якій ідеали Шевченка 
ніколи не грали великої ролі.

Шевченкова лірика – лірика людини, яка нерозривно звязана з другими людь-
ми. Візьміть його перший ліпший ліричний суб’єктивний вірш, ви в йому невід-
мінно знайдете елемент звязаности з людьми. Чи сумує він в тяжкій неволі Петер-
бургської цітаделі16, він невідмінно звязує свій сум з тугою за Україною, вишневими
садками, селом, білими хатками. Чи блукає він в степу заслання і з печаллю дивиться

16 ...Чи сумує він в тяжкій неволі Петербурзької цітаделі... – в тексті публікації – «в тяжкій не-
долі». Виправлено упорядником згідно з логікою змісту, слушність чого підтверджується й ужи-
ванням цього ж, хоч і дещо зміненого речення, в публікації російського перекладу: «Грустит ли он 
за решеткой Петербургской крепости...»
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на билину, яку гойдає вітер, – билина зараз же асоціюється у його з образом окрив-
дженої, покинутої дівчини.

А хто не знає вірша «Мені однаково», цього безмірно-художнього твору, в яко-
му гармонійно злилось почуття страдаючої людини і громадянина? Таких віршів ми 
не можемо почути від тих, кому все одно, чи злії люди присплять і обкрадуть Украї-
ну, чи ні, для яких важно тільки їх «я» і самота. 

Шевченко – живий, реальний сімвол нашого народу. В його особі історія зарегі-
струвала той стан нашої нації, в якому вона тоді перебувала. І Шевченко – ні одною 
рисою не зрадив самому собі, своїй селянській, народній історії. Гармонія життя і ду-
мання його не порушена ні в який бік. Все, що дало життя нашому народови, всі болі, 
всі скарби його, все Шевченко побожно передав нам в своїх дитячих сльозах, в сво-
їх кривдах наймита, в муках вязня, в пониженню солдата, в своїх вогневих, болючих 
піснях кобзаря! Він єсть сам та Москалева криниця, з якої може пити всякий, кого 
мучить згага, хто йде тим тяжким степом, що називається життям. Велика ж слава, 
невміруча слава і честь нашому великому Страднику-Москалю!

Примітки:
Текст промови вперше надруковано в часописі «Дзвін» (Київ), – 1913, ч. 2. Варі-

ант її у вигляді статті під назвами «Геній України» надруковано в цьому ж часописі за 
1914 рік, ч. 2 та «Т. Г. Шевченко (К столетней годовщине со дня рождения)» – в часо-
писі «Заветы» (Санкт-Петербург), 1914, ч. 2. Подається за першодруком.

Лінгвістичний аспект – 10

Частина атропонімів (Наделі, Толсті, Канти) вживаються в нетиповій для 
онімів формі множини з певною стилістичною метою («А любов до Наделів є не-
нависть до Мертенсів» – узагальнення різних соціальних типів; «... Канти, Тол-
сті, Маєри» – узагальнення літературно-філософських теорій); використання 
множинних форм із певним конотативним значенням («...тільки без «оркестрів» 
і Гаркунів-Задунайсъких» [Антрепреньор Гаркун-Задунайський] (письменник
називає узагальнено далеких від мистецтва, антрепренерів, режисерів, акторів), 
Канти, Лейбніци, Гегелі (німецькі філософи) [Контрасти]. Куропаткіни, Рож-
дественські, Стеселі (бездарні російські військові діячі; учасники російсько-
японської війни) [«Уміркований» та «щирий»]. !
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NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Лексичні засоби творення комічно-

го в публіцистичних творах В. Винни-
ченка.

Ольга КИРИЛЮК (Кіровоград)
У статті здійснено дослідження

мовних засобів творення комічного в пу-
бліцистичних творах В. Винниченка. 
Здійснено аналіз лексичних одиниць, що 
сприяють створенню комічного ефекту.

Ключові слова: лексичні засоби, мовні 
засоби, комічний ефект.

Наукові записки. – Випуск 92. – 
Серія: Філологічні науки (літературоз-
навство, мовознавство), – Кіровоград: 
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 
С. 332-336.

Звиви наступної політичної біографії Ви-
нниченка, його особистих хитань і блукань, по-
шуків і знахідок, осмислення й озарінь, а також 
перманентні зміни політики комуністичної пар-
тії, очолюваної Леніним і Сталіним, соціально-
політичної ситуації в Радянській Росії та Україні 
визначили зміст, характер і тональність його пу-
бліцистики цих років, яка в кінці другого десяти-
ліття й протягом наступних років стала основним 
полем його творчості, відтіснивши на другий план 
творчість літературно-художню.
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Автобіографічного
характеру

«Справоздання з

подорожі на Україну»

(1920), «Політичне

шулерство» (1921),

«Біографічні дані»

(1937), «Відповіді на

запитання часопису

«Сьогодні» (1947)

Політичного
характеру

Критика
більшовизму

«Не в усьому чесні

з собою», «Лист до

українських

робітників і селян»,

«Революція в

небезпеці» (1920),

«Новооткрытый

народ» (1921),

«Поворот на Україну»

(1926), «Одвертий

лист до М. Горького»

(1928)

Сподівання на
українську
державність

«Була, є й буде»

(1948), «Заповіт

борцям за

визволення» (1949),

«Два спростовання»

(1950)

Сфери суспільного життя української нації і світу

Публіцистичні розвідки, есе, полемічні статті,

листи, відкриті листи, трактати,

звернення до політичних, громадських,

державних інституцій і окремих діячів

Літературознавчого
характеру

«Знаменна подія»

(1923), «Одвертий

лист дрібного буржуа»

(1928)

Філософського
характеру

Соціально-
філософська
доктрина

«Нова заповідь»

Система нового
суспільного ладу

в світі

«Конкордизм»

(політична концепція

в образах «Слово за

тобою, Сталіне!»

Філософсько-
етичне есе

(цикл) «Щастя»

(Листи до юнака)
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Є.Чикаленко (до питання російськомовного авторства): «Був я раз і на
засіданні Благодійного товариства для видання українських книжок, в якому пе-
ред тим зайшли великі зміни. Молодші петроградські українці, що недавно покінча-
ли університет: Балпцький, Голоскевич, Корчинський, Маслов, Шульгин, Ярошенко, 
мій син Левко та багато інших зорганізувалися в Громаду, яка приєдналася до ТУПів-
ської організації, й почали, як вони казали, «розворушувати від сну старих укранців». 
Почали з того, що на загальних зборах Благодійного товариства повикидали всіх
старих членів управи, крім голови, Стебницького, і вибрали нових, чим поставили 
Стебницького в дуже ніякове становище, бо старі товариші запідозрили його в змові з 
молодими. Стебницький через те відмовився від участи в управі і тільки після довгих 
прохань деяких старших українців, в тім числі і мене, згодився бути членом управи, по-
ки молодші не ознайомляться з справами товариства. Але саме підійшла війна, наста-
ли тяжкі, глухі часи, і вони не змогли оживити, чи розбудити від сну це товариство. 

Надумали вони видавати в Петербурзі газету, замість закритої «Ради», дума-
ючи обійтися без участи старих, але на це у них не стало пороху: вибрали вони редак-
тора та редакційний комітет, але не спромоглися зібрати грошей, хоч Стебницький і 
пропонував їм скілька тисяч рублів з своїх запасів. Нарешті молоді упевнилися в тому, 
що критикувати було легше, ніж організувати видання української газети.

Але все-таки критикувати діяльність «старих» вони не перестали, навіть
Винниченка не вважали за свого і гаряче та різко нападали на нього за участь його 
в російській літературі. Коли приїхав Винниченко з Москви на переговори з Алексан-
дринським театром щодо постановки своїх п’єс, то Ярошенко та інші молоді петро-
градці у мене в номері готелю напали, так само, як і шаповалівська «Українська Ха-
та», на Винниченка за те, що він ставить свої п’єси на російській сцені та пише в ро-
сійських журналах. Винниченко доводив їм, що він пише по-українському, а російській 
сцені та журналам дає тільки переклади, зазначаючи це, хоч йому за переклади пла-
тять значно дешевше, як би платили за оригінальні праці. Але Ярошенко і К° вимагали, 
щоб він зовсім не давав перекладів росіянам, а коли з української літератури та сцени 
він не може, як каже, проіснувати, то нехай ліпше «чоботи шиє», ніж має збагачувати
російську літературу. Ще гостріше проти Винниченка висловлювалася молодь у про-
тестах, друкованих в «Українській Хаті».

МЕРТВЕ, ЯКЕ ХАПАЄ ЗА НОГИ ЖИВИХ
Про п’єсу Володимира Винниченка «Мохноноге», яка вважалася втраченою.
Дослідники-винниченкознавці знали про «Мохноноге» хіба лише те, що написав про цей 

твір сам В. Винниченко. Знали, що написано п’єсу було наприкінці 1914 р. і невдовзі відправ-
лено до Москви, в Російський драматичний театр, відомий ще як театр Незлобіна. Знали, що 
в 1915-1917 рр. драма Винниченка була поставлена на сценах кількох театрів – у Москві, Са-
ратові, Самарі, Києві, Харкові, Одесі, Баку… Знали, що в «Щоденнику» В. Винниченко оціню-
вав власний твір досить суворо. «Коли «свята творчість» даватиме й надалі такі приємні пе-
реживання, які я маю тепер, то доведеться, мабуть, вибирати якусь іншу професію, — записав 
він 18 січня 1917 року. — За кілька днів вистава «Мохноногого». Та п’єса, якою я місяців чотири 
тому був задоволений, тепер викликає таку огиду й сором за неї, що не знаю, що робити? Стра-
шенно дивно, як я міг так різно цінити її. Що в ній знаходив доброго?» 
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* * *

А тим часом перебуваючи у Швейцарії, В. Винниченко постійно відчував мате-
ріальну скруту, позбутися якої означало засісти за літературну працю. 

Є. Чикаленко: «Нема ні статей цікавих, ні веселих, дотепних фейлетонів, а са-
ма хроніка. Люди, що могли б писати, з яких могли б виробитися добрі журналісти, всі
заробляють хліб службою, бо ми не можемо оплатити їхньої праці. З-поміж україн-
ських письменників тільки С. О. Єфремов живе виключно літературною працею, але й 
виробляє він 50–75 руб. на місяць, не більше. Добре, що він нежонатий, живе аскетом, 
а чоловікові з родиною на такі гроші прожити не можна.

При таких заробітках, очевидно, нікого не приваблює праця на письменницькій 
ниві і вона держиться всякими випадковими дилетантами, які уділяють їй лиш свій 
зайвий час.

Я не кажу про молодь, про студентів, що ведуть в газеті хронікальні відділи і 
якось перебиваються на 30 руб. місячного заробітку. О. Пчілка купила в Олеся для
«Р. Краю» його нову п’єсу на три акти «По дорозі в казку» за 300 руб. з правом зроби-
ти 3000 відбиток.

Такий заробіток письменника українського випадковий. Пчілка сподівається і
«Р. Край» підвеселити цим твором, і щось виручити за нього з продажу відбиток. 

Але важко на це сподіватися, бо 1-й том Олесів, виданий в 1906 році, досі не ро-
зійшовся і наполовину. 

Взагалі кепські наші справи».
 Отже, становище українського літератора на початку XX століття, змушено-

го жити виключно за рахунок гонорарів, було відчайдушним. Так, М. Коцюбинський 
скаржився в листі до В. Гнатюка 28 лютого 1908 року: «Служба ледве-ледве дає шма-
ток хліба, а література!.. Соромно навіть признатися представникові культурної нації.

Єдиний спосіб – писати по-російськи, але коли я досі цього не робив, то вже
тепер не зроблю. А тим часом факт, що мої російські перекладачі дістають в кілька 
разів більше за переклади, ніж я за оригінал».

Аналогічного листа, сповненого болем за нужденне, – по суті, катастрофічне! – 
становище І. Франка, М. Коцюбинський адресує і Винниченку:

«Мене охопив не тільки жаль, а якийсь жах. 35 літ напруженої праці і боротьби,
цілий вік біда, злидні, ворожнеча, безумна трата сил, енергії, здоров’я – і от результа-

Вистава лише посилила розчарування. Гнітючі передчуття після репетиції в театрі
Суходольських у Москві справдилися — судячи з усього, спектакль провалився. Але й рані-
ше творче невдосконалення мучило В. Винниченка, про що свідчать його щоденникові запи-
си, зроблені 31 жовтня 1915 року. «Душить, гнітить сором за цю бліденьку, сіреньку, нікчемну
річ. — без усякого жалю до себе, ба — навіть із «мазохістким» азартом фіксує Винниченко. — 
І нема вже змоги відмовитись, не показуватися з нею на люди, захистити себе ним від сорому, 
глуму, нещирого співчуття знайомих, щирого страждання Кохи (так В. Винниченко називав 
свою дружину Розалію Яківну — В. П.), від зловтішних нарікань земляків. І тут нема мені тої 
потіхи, шо п’єсу, мовляв, не зрозуміли, не оцінили, не так зіграли, бо сам бачу й щиро признаю, 
шо нікчемна, бліда, невиразна річ. І земляки будуть мати рацію: як я смію такими невдалими 
виступами дискредитувати ім’я українця! І нема мені ніякого оправдання. Хочеться вийти 
десь на пляц, стати на коліна і прилюдно каятись».
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ти: лежить розбитий, в нужді, бо ж він тільки те й мав, що заробляв літературною 
працею».

У цьому невтішному зізнанні М. Коцюбинського є констатація тієї реальності, 
яка ставила перед нелегким вибором і самого Винниченка : «єдиний спосіб – писати 
по-російськи». У 1908 - 1913 рр. тиск обставин, пов’язаних із цим фактором, був для 
Винниченка особливо драматичним.

Є. Чикаленко (20 лютого 1912 року):
«Щоб удержати його в українській літературі, я нагадав Винниченкові його обі-

цянку писати до «Ради» і обіцяв йому платити по 10 копійок за рядок в надії, що поло-
вину доплачуватиме Товариство підмоги літературі, науці і штуці, а редакція «Ради» 
платитиме від себе по 5 копійок, але попередив його, що я не друкуватиму його публі-
цистичних творів у белетристичній формі, наподобу його оповідання «Честность съ 
собой», бо вважаю такі його писання не мистецькими.

Винниченко запротестував, кажучи, що редакція може його критикувати, але по-
винна давати право і йому висловлюватися вільно. Тим часом прислав чудове оповідання 
«Федько-Халамидник», в якому тільки кінець тенденційно вигаданий і ненатуральний.

А через кілька день знов прислав оповідання і каже, що він тепер вирішив писати 
коротенькі оповідання для «Ради» і буде їх посилати часто.

Це дуже добре, але тут виходить і трагізм. Російські видавництва багатіють 
від того, коли в них пишуть найталановитіші письменники: Андреєву, кажуть, пла-
тять по рублю за слово і самі наживають сотні тисяч.

А українські видавництва від співробітництва найталановитіших письменників 
можуть дійти до банкротства! 

Передплата не оплачує й мінімальних видатків, а коли значно побільшиться го-
норар письменникам, то вичерпаються всі джерела, що оплачують дефіцити.

Наше господарство таке, що нам вигідніше держати десяток кіз, ніж одну коро-
ву, бо дешевше утримання.

Тепер газета заповнюється писанням, що оплачується по 1-2 копійки і їй не по 
кишені платити за багато рядків по 5 копійок. Крім того, Товариство підмоги... не ма-
тиме грошей, щоб доплачувати за багато рядків.

Прилюдно каятися В. Винниченку, звісно, не довелося, але невдачу він переживав 
тяжко, намагаючись бути до кінця «чесним з собою». «Вилаяно й висміяно так, як я й спо-
дівався. Бідне моє «Мохноноге». Покромсане,  понівечене глупими режисерами, воно стало 
подібне до людини з одрізаними вухами й носом. В такому привабливому вигляді воно ви-
йшло на сцену, викликавши у критики справедливий сміх».

Театральну історію «Мохногого» ще належить дослідити: поки що ж можна тільки 
здогадуватися, що сміх пролунав у відгуках на виставу зі сторінок якихось московських 
видань. Г. Костюк, який готував щоденники В. Винниченка до друку і першим «розшиф-
ровував» наведені вище нотатки, допускав, що В. Винниченко, пригнічений провалом
вистави й глузливими відгуками критики, «мабуть, знищив текст (п’єси — В. П.), бо в ар-
хіві його жодних слідів цієї п’єси нема». Професор Г. Костюк мав на увазі той еміграцій-
ний архів письменника, який він невдовзі після смерті В. Винниченка перевіз із Фран-
ції до США. Як ми вже знаємо, текст «Мохноногого» чекав свого часу в іншому схови-
щі — Інституті рукописів НБУ ім. В. Вернадського.
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Таким робом, твори Винниченка та Коцюбинського ми можемо давати тільки 
зрідка, як великопразникову страву.

В листі до Винниченка я сказав йому, що творчість його уявляється мені такою, 
як буває літом у степу, коли хмара заступить сонце і одна половина степу темна, а 
друга – ясна-ясна. Що його тенденційні писання, особливо ті, в яких розв’язує «поло-
ву проблему» – це темний бік його творчости, а нетенденційні – це ясна, гарна, і такі 
писання я з великою охотою міститиму в «Раді» щомісяця.

Знаю, що не до смаку йому, але що ж робити, коли читачі почнуть бойкотувати 
газету за тенденційні Винниченкові писання, як загрожували бойкотом «ЛНВісникові».

Ображений на різку, часом некваліфіковану, несправедливу критику та на жор-
сткі тематичні й обсягові обмеження в українських виданнях, Винниченко скаржився
М. Коцюбинському, що його «випихають» з рідної літератури:

«Пишу зараз велику повість по-російському. Надокучила мені сльозливо-
розсерджена критика українська. Надокучили всякі перепони і цензури моральної
поліції всяких добродійних дурнів і лицемірів. Хай їм біс! Коли випихають, то я й упи-
ратись дуже не буду. Піду туди, де хоч трохи прихильних до мене людей сподіваюсь 
знайти. Бути довго в ролі enfant terrible скучно. Та ще й досадно коли говориш серйозно 
і зовсім не для того, щоб лякать, – щоб поговорить, обміркувать, самому повчитись, а 
тобі тільки плюються, лаються, й ґвалтують, затуляють вуха». 

Ці слова Винниченка не у всьому справедливі щодо власної творчості. Принай-
мні за два місяці до цитованої кореспонденції його адресат із захопленням писав:

«Стежачи за Вашою літературною роботою, я все сподіваюся од Вас чогось
великого, дужого, що спалахне і заблищить як вогонь на нашому сірому літературному 
полі. Всі дані на Вашому боці: молодість, свіжість і «дерзновеніє»; Ваш розмах широ-
кий і знання різних сфер людського життя. Читаючи Ваші роботи, я собі кажу: гарно, 
прекрасно, але він дасть ще щось більше, щось краще, він мусить дати».

Тепер же М. Коцюбинський, не зраджуючи притаманної йому тактовності, зму-
шений був висувати своєму молодшому колезі вагомі контраргументи:

«Дорогий товаришу! Ви мене так засмутили, що я довго не міг навіть одписати на 
Вашого листа. Ви, людина ідейна, яка міцно зв’язала себе з нашим народом, переходите в 

Щоденникові записи В. Винниченка свідчать, що негативна думка автора про влас-
ний твір склалася в нього під враженням невдалих театральних постановок.  Початко-
во ставлення письменника до п’єси було більш прихильним. Нині, після відшукання й
публікації «Мохноногого», у нас є можливість прочитати цю драму як літературний твір. 

Почнемо з її дивної назви. Сучасників В. Винниченка — його читачів — вона зму-
шувала пригадати деякі твори цього автора, написані раніше. Оповідання «Щось біль-
ше за нас», романи «Заповіти батьків», «Божки»... Що означали ці назви? Поклик пред-
ків? Голос крові? Спадковість? Силу інстинктів і, загалом, біологічної програми люди-
ни? Сам В. Винниченко, коментуючи «Мохноноге», висловлювався так: «Воно живе в 
кожнім з нас, живе раніше, ніж свідомість і воля. Раніше того, що зветься людським, до-
брим або злим. Коли у згоді з нашими бажаннями, цілим світоглядом — добре, коли проти-
вне — то вже зле. Тому воно многолице, мінливе, невловиме. Ми завше в боротьбі з ним, хоч 
несвідомі цього. Але бувають інколи моменти, коли наша увага яскраво ставить питання 
про цю боротьбу».
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чужу літературу, мотивуючи свій вчинок тим, що Вас «випихають» (!!), а Ви не хочете 
пручатись! З боку я просто дивуюсь, хіба ж Ви пишите для критики? Хіба для Вас таку 
велику, таку рішучу має вагу те, що скаже той або інший? Хіба, на решті, Ви думаєте, 
що у нас є серйозна критика, як у людей? Тим часом дуже несправедливі до свого читача, 
навіть кривдите його. Ви маєте кращого читача, якого можна мати, – молодь! [...] Чого 
ж Ви хочете? Не можна ж європейською міркою мірять наші відносини. Наш читач не 
настільки культурний ще, щоб додумавсь до безпосередніх зносин з письменником, щоб 
свої симпатії виносив з хати на вулицю, давав, сказати б, реальний знак свого існування. 
Те, що є в людей, у нас не скоро буде, особливо, коли наші люди, творці культури, з легким 
серцем покинуть свій народ та перейдуть до багатших. З нашою ж критикою не можна 
справді серйозно рахуватись: вона далеко слабша од белетристики. Дуже гірко мені було 
читати Ваші слова, досадно на Вас і за Вас навіть, бо певний, що коли Ви перейдете на 
російський грунт, то тільки собі на шкоду. Письменник (поет, белетрист) не може без-
карно змінити мову: вона помститься. Не гнівайтесь за одверто сказане слово; мені зда-
ється, що я маю право на се, як людина, що може найбільше цінить Ваш талант і любу-
ється їм як дорогим скарбом нашого народу». 

В 1909-1915 роках Винниченко активно друкувався у збірниках «Земля», жур-
налі «Заветы», для яких і писав деякі твори російською мовою. Аналогічного лис-
та Винниченкові прислала, зокрема, й Леся Українка (лист досі не відомий). Про це 
Винниченко писав Чикаленкові 23 березня 1913 року: «...українські патріоти хвилю-
ються від благородного гніву на мене, що я переходжу до росіян. А мабуть ні один не 
спитає ні себе, ні мене, чи я маю що їсти... Та що казати про «рядових», коли Леся Укр.
[аінка] і та накинулась була на мене за це. Я їй вияснив, і вона зрозуміла».

Інтермедія від В. Винниченка з коментарем С. Михиди

«ВОНО ЖИВЕ В КОЖНІМ З НАС...»
(Про п’єсу В. Винниченка, яка вважалася загубленою)
Десятки років пролежав цей рукопис нечіпаним в архівах Інституту рукописів 

Національної Академії наук України. Забутий автором, видавцями, дослідниками... 
Чіткі, написані рукою впевненої в собі людини, рядки...

Назва п’єси змушує замислитись. Після чітких, точно сформульованих заголов-
ків Винниченкових творів раптом постає щось темне, неокреслене, повне таємничос-
ті – «Мохноноге». Відразу виникають асоціації з праминулим, схованим у глибині 

Aле «мохноноге» — це не тільки природа з її незмінними біологічними законами. У
В. Винниченка це ще нерідко й закостенілі уявлення, стереотипи й догми, анахронічні 
форми життя, те мертве, що хапає за ноги живих.

Можна довго цитувати монологи соціалістів (і, як це не парадоксально, ніцшеанців 
водночас!) з різних творів В. Винниченка 1907-1916 років: вони намагаються подолати 
в собі «темну спадщину сивої, давно померлої старовини», «темну владну силу», з якою 
ладні стати на прю, щоб, зрештою, таки... зазнати поразки. Інвектив на адресу «темної 
спадщини дідів», «заповітів батьків» у творах В. Винниченка. написаних у те десятиліття, 
яке прийнято називати ганебним, зустрічається чимало. Його герої бунтують проти лице-
мірної суспільної моралі, намагаючись моделювати мораль нову, більш досконалу, «срод-
ну» людській природі.
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століть, коли інстинкти панували над розумом. Пригадується й давно читане твер-
дження письменника про сутність «Мохноногого»: «Воно живе в кожнім з нас, живе
раніше, ніж свідомість і воля. Раніше того, що зветься людським, добрим або злим. 
Коли у згоді з нашими бажаннями, цілим світоглядом – добре, коли противне – то 
вже зле. Тому воно многолице, мінливе, невловиме. Ми завше в боротьбі з ним, хоч 
несвідомі цього. Але бувають моменти, коли наша увага яскраво ставить питання про 
цю боротьбу». 

Як бачимо, В. Винниченко гостро ставить питання про боротьбу свідомого та 
підсвідомого, розуму й інстинктів. Звичайно, «Мохноноге» (не перший літератур-
ний твір письменника, присвячений цій проблемі. Поставала вона і в «Memento», і в 
«Чорній Пантері...», скандальних «Щаблях життя». Драматург у цих творах вдавався 
не до терапії, а до розтину душі людини, яка постає перед читачами оголеною, з усі-
ма темнощами й виразками.

Природне питання: чому кращі п’єси Винниченка побачили сцени кращих театрів, 
друкувалися аж до кінця 20-х, а «Мохноноге» – безслідно зникає в 1917-му? Відповідь 
слід шукати у ставленні до драми самого письменника. Твір було написано десь напри-
кінці 1914 року. Про це свідчить запис у щоденнику письменника за 21. XII. 1914, де
поруч із фіксацією психологічного стану автора читаємо: «Поправленого «Мохноного-
го» одіслано Макс[имовичу]», Протягом 1915-го, 1916-го, на початку 1917 років виста-
ви за п’єсою з успіхом йшли на сценах Москви, Саратова, Самари, Києва, Харкова, Оде-
си, Баку (інформація ця, знову ж таки, зі «Щоденника», у якому письменник скрупу-
льозно фіксував суми гонорарів за виставлені п’єси, серед яких – і «Мохноноге».

Здавалося б, усе, як завжди: успіх, задоволені авторські амбіції, гонорари, які 
були єдиним засобом для існування. Але ж ні. Щось сталося. Світоглядні позиції
В. Винниченка зазнають змін. Очевидно, їх еволюцію, ми ще зможемо прослідкувати, 
коли в повному обсязі буде опубліковано листування митця. Нині ж скористаємося 
свідченнями зі «Щоденника»: «Коли свята творчість даватиме й надалі такі приємні 
переживання, які я маю тепер, то доведеться, мабуть, вибирати якусь іншу професію. 
За кілька днів вистава «Мохноногого». Та п’єса, якою я місяців чотири тому був задо-
волений, тепер викликає таку огиду й сором за неї, що не знаю, що робити? Страшенно
дивно, як я міг так різно цінити її? Що я в ній знаходив доброго?». Ці слова стосу-
ються не просто п’єси «Мохноноге». Порвавши з цим твором, митець прагне підня-
тися на вищий щабель, знайти своє місце в літературі, яке було б співвідносним з
його мисленням та світобаченням. Перед письменником постає питання: «Чи зможу 

Вони й проти самих себе нерідко бунтують! Ламають себе, і вибудовують різні теорії, 
принципи, правила, прагнучи встановити більш гармонійний, ніж досі, порядок речей. Їм 
потрібен лад. Але в тім то й річ, що шукається він, як правило, в екстравагантний спосіб. 

В. Винниченка давно цікавило питання про те, чи може людина змінити сама себе, по-
долавши «мохноногі» інстинкти й стереотипи. Так само, як і питання про межу у виборі 
різних — благородних чи ницих — засобів для досягнення життєвої мети. А заодно — й про 
розплату за неправедні засоби, з допомогою яких досягається початково, може, й благород-
на мета. Для В. Винниченка завжди було важливим «винести на обговорення суспільства» 
ту чи ту проблему, загостривши її до крайньої межі і навіть пропонуючи свої «сценарії», які 
б суспільство могло, на його думку, прийняти. Звідси – публіцистичний, «проповідниць-
кий» елемент, особливо відчутний у романах і драмах письменника.
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я завоювати нове відношення до себе? Чи зможу заговорити так, як хочу тепер? Чи 
вистачить енергії для боротьби з собою і тою опінією, яка склалася?» Відповідь на 
власне питання категорична «Це достойна мета для боротьби, для зусиль, для напру-
ження сил (...). Чую дух святого хвилювання, чую тріпотіння, завзяття в душі. Буде 
так, як я хочу. Я прагну того, прагну перемоги і доб’юсь її. В цьому життя».

Та все ж не так легко відмовлятися від того, чим жив, в чому був до кінця пере-
конаний. «Бідне моє «Мохноноге», – запише Винниченко того ж дня у «Щоденни-
ку». – Покромсане, понівечене глупими режисерами, воно стало подібне до людини з 
одрізаними вухами й носом. В такому привабливому вигляді воно вийшло на сцену, 
викликавши у критики справедливий сміх».

Це, здається, все, що відомо на сьогодні про «Мохноноге».
Додам, що віднайдений варіант – це авторський переклад п’єси російською

мовою (вона жодного разу не побачила української сцени). Саме в такому вигляді, 
на мою думку, твір і повинен постати перед читачами. І ще одне. Чи маємо ми право 
друкувати те, що письменник викреслив зі своєї пам’яті? Чи не порушимо його волі? 
Можливо. Хоча жодних свідчень про заборону – з боку автора – друкувати його п’єсу 
немає. Думаю, справедливим є девіз «написане лишається», винесений в назву рубри-
ки одного з провідних літературознавчих часописів. Написане повинно дійти до чита-
чів та критики. А їм уже вирішувати – жити творові чи припадати пилом на полицях 
бібліотек.

Я не ставив собі за мету аналізувати твір, який пропонуємо твоїй, читачу, ува-
зі. Це справа недалекого майбутнього. Єдине, від чого хотілося б застерегти: не суди 
строго Винниченка за його експерименти з мораллю. Як митець, він болісно шукав 
істину. Чи знайшов? Давайте поставимо це питання, прочитавши драму. А потім до-
дамо до нього ще одне: а чи існує вона – абсолютна істина?

Принагідно висловлюю щиру вдячність студентці Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Тетяні Яровій за допомогу в підготовці рукопису до друку.

Михида Сергій Павлович народився 16 серпня 1965 
року в с. Куцівка Новгородківського району на  Кірово-
градщині.

Закінчив філологічний факультет Кіровоградського 
педінституту. Потому – аспірантуру при кафедрі української 
літератури цього ж вузу. У1995 році в Київському національ-
ному університеті імені Т. Шевченка захистив кандидатську 
дисертацію «Конфлікт у драмах В. Винниченка: змістові
домінанти і поетика». Нині кандидат філологічних наук, про-
фесор кафедри української літератури, проректор з науково-
методичної та виховної роботи Кіровоградського державного
педагогічного університету імені В. Винниченка.

Автор посібника «Історія української літератури 
кінця XIX – початку XX століття», адресованого студентам-філологам і вчителям-
словесникам, та монографії «Слідами його експериментів», що стала бестселером в 
наукових колах винниченкознавців, численних публікацій у наукових виданнях. За-
вдяки зусиллям С. Михиди вперше опубліковано п’єси В. Винниченка «Мохноноге», 
«Дорогу красі», «Різними шляхами».
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МОХНОНОГОЕ
Пьеса в 5-ти действиях

(Авторский перевод с укр.)
1916 г.

Действующие лица:
Дмитрий Михайлович Бутенко – инженер 
Татьяна – его жена 
Варвара – сестра
Афанасий Павлович – его дядя, литератор 
Елочка – племянница Дмитрия 
Базиль, Петрусь – братья Татьяны 
Суховий – художник 
Белявский – литератор

Действие 5-ое
Кабинет. В задней стене дверь в переднюю. В правой стене широко раскрытое 

окно в сад. В левой стене – дверь в гостиную. Шкафы и полки с книгами. Широкий
диван, кресло, слева возле двери письменный стол, на нем телефон. На стене над сто-
лом большой портрет Татьяны. Диван у окна.

Ночь. Луна ярко светит в окно. Горит только одна лампа на столе.
Татьяна (у стола, торопливо, лихорадочно вынимает из рамки свою фотогра-

фию. Подозрительно и внимательно оглядывается, прислушивается, поглядывает на 
телефон и выказывает нетерпение. Звонит телефон. Татьяна быстро хватает труб-
ку, говорит возбужденно, торопливо). Слушаю Ты, Вася? Слава Богу! Слушай, Вася, 
можешь немедленно приехать ко мне?.. А деньги есть у тебя? А у Якова? Возьми. Да, 
много надо. Я хочу бежать отсюда (оглядывается) с детьми. Немедленно. Ради Бога, 
скорей... Ты видел Дмитрия? Буйствует? Все равно! Скорее, Васенька. И Яков пусть. 
Да, да, спасибо, жду! До свидания. (Кладет трубку и опять хватает фотографию).

Варвара (выходит из гостиной в видимом возбуждении. Направляется в прихо-
жую. На полдороге сразу останавливается и, волнуясь, говорит). Ну, Татьяна?

У п’єсі «Мохноноге» легко помітити всі названі вище «знаки питання». Тут, як май-
же завжди у В. Винниченка, зображено інтелігентське середовище, родинне коло, в яко-
му спалахують великі й дрібні пристрасті, інтриги, захоплення, кризи... Кожен веде свою 
гру, кожен (як уміє, як собі дозволяє!) здійснює свій життєвий план. Нічого незвичайно-
го начебто й не відбувається; перед нами родинний побут в його інтелігентському варі-
анті. Але побут цей наелектризований; тут — як на війні. Триває велика гра, і як у всякій 
грі, мають виявитися переможці й переможені. 

Ось-ось має померти від раку Афанасій Павлович, літератор, після якого зали-
шається якась спадщина. Варвара, його племінниця, чекає цієї смерті з нетерпін-
ням, маючи намір продати дядьків маєток і відкрити завод. Моральні табу для неї 
не існують – життєвий прагматизм тут межує із жорстокістю й цинізмом, оскільки 
«справжньою цінністю життя» для Варвари є сила і влада, а їх дають гроші.
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Татьяна (при виде ее настораживается, как бы готовясь к борьбе. Резко, с удив-
лением). Что вам угодно от меня? 

Варвара. Нет? Хорошо! Посмотрим... (Усмехаясь, идет в прихожую). 
Елочка (торопливо выходит из гостиной). Тетя Таня! Вас очень просит Афана-

сий Павлович!
Татьяна. Ах, Елочка, не могу я сейчас. Скажи ему что-нибудь, деточка. Я сама в 

таком сейчас состоянии, что не только не помогу ему, а...
Елочка. Тетя Таня! Да скажите же, что у вас произошло с дядей? Что?
Татьяна. Ничего, ничего... Потом все узнаете, Елочка, не спрашивайте, ради Бога.
Елочка. А к Афанасию Павловичу пойдете? Он очень плох... На минутку хотя бы...
Татьяна. Ах, Господи! (Быстро выходит налево).
Из сада во время разговора заглядывает в окно Петрусь. Как только выходит 

Татьяна, от тихо зовет: Елочка!.. Елочка!
Елочка (изумленно и сердито). А вы уже под этим окном? С ума сойти, ей Богу! 

На всех окнах висит. Ну, что?..
Петрусь. Подойдите сюда.
Елочка. Ай-ну! Что вам нужно?
Петрусь. Елочка! На одну минутку. Потушите лампу, я вам что-то покажу. Ей-

Богу! Вот потушите. 
Елочка. Что покажете?
Петрусь. Нет, потушите лампу и подойдите сюда. Со свету не так хорошо это.
Елочка. Глупость какая-нибудь. Вы, Петрусь, как мальчишка, совсем не время те-

перь. (Однако тушит лампу и подходит к окну, на которое взбирается Петрусь и са-
дится, спустив ноги в сад). Ну, что тут? (Не подходит близко, а заглядывает издали).

Петрусь. Да не бойтесь, подойдите ближе!
Елочка. А лишнего не будете позволять себе? Даете слово?
Петрусь. Честное слово, ничего лишнего! Все самое необходимейшее!
Елочка. Ну, смотрите!.. (Подходит). Ну, что? Где?
Петрусь (хватает ее руку). Смотрите, какая лысая, безухая, добродушная го-

лова у месяца!
Елочка. И это все?! Убирайтесь вон! Пустите руку (Строго). Петрусь! А кто дал 

слово?

У свої спільники Варвара хоче взяти брата Дмитра, але річ у тому, що в нього ін-
ші моральні принципи. Він не може умовляти Афанасія Павловича погодитися на опе-
рацію, бо знає, що той її не витримає, помре (що й треба Варварі!). Вічні розмови про 
гроші для нього — «епідемія якась» і тільки. Він зайнятий дивною для сестри справою:
видає власну книгу, в якій ідеться про самотворення, тобто — про самовиховання осо-
бистості. Біда тільки в тому, що реалізувати власні рецепти Дмитро не в силі. Не виста-
чає волі, а головне — на заваді стоїть «мохноноге, одвічне і темне», якийсь біологічний 
фатум. Цей 34-річний інженер, талант і просто доброчесна людина, весь час бореться зі 
своїми пороками, з пристрастю до карт і випивок, — але безуспішно. Про Дмитра Бу-
тенка в авторській ремарці сказано: «дуже буйний, нестримний до самозабуття, може 
бути грубим, але й дивовижно ніжним». Платою за безхарактерність і поразки у війні з 
«мохноногим» є внутрішній дискомфорт і родинний розлад: Дмитрова дружина Тетяна
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Петрусь. Я дал, чтобы ничего лишнего. А это ведь самое необходимое. Ведь вы 
иначе удерете. Согласитесь сами.

Елочка. Петрусь! Отпустите руку, я вам говорю!
Петрусь. Даже за руку взять нельзя. Это уже... Просто вам неприятно, очевид-

но, и больше ничего. Ну, пожалуйста, идите. (Выпускает руку, хочет слезть).
Елочка (удерживает его. Сердито). Подождите!.. А если вы еще раз скажете, 

что мне неприятно и... тому подобное, то... то вы просто провокатор. Ну, Петрусь, как 
же вы не поймете. Ну, подумайте сами, разве вы могли бы себя уважать, если бы мы... 
позволяли себе, а Базиль, думал, что нет? Ну?

Петрусь. Вполне! Уважал бы себя глубоко! (Берет ее за руку).
Елочка (смеется). Пустите. Ну, хорошо. Только, Петрусь, не надо…  Петрусь же!
Петрусь (целует руку не отпуская ее от губ и целуя). И за это уважаю, и за это, 

и за это. 
Елочка. Петрусь!.. Ну, Петрусь!.. (Все слабее и слабее, нежно гладит по голове 

другой рукой). Петрусь, дорогой, что мы делаем...
Петрусь (притягивает ее к себе). Елочка! Милая! Ведь вы моя милая, да?.
Елочка. Да... То есть, пустите! Тетя... Ну, пустите... Сюда войдут. 
Петрусь. Идемте в сад! Идемте! Через окно! Да? 
Елочка. С ума сошел! Ну, будет.
Петрусь. Елочка!.. (Вдруг сильно притягивает и долго целует).
Елочка (вырывается, шатаясь, отходит, тяжело дышит, с глубокой укориз-

ной). Петрусь!..
Петрусь (гордо, радостно в восторге выпрямляясь). Елочка! Никогда в жизни я 

еще не уважал себя, так, Елочка!
Елочка. Уходите, уходите, кто-то идет!
Петрусь (быстро скрываясь) Выходите в сад! Слышите? Жду!
Татьяна (входя). Вы здесь, Елочка? Почему здесь темно? (Зажигает большой 

свет). Пойдите, Елочка, к Афанасию Павловичу. Я только поговорю по телефону и 
сейчас приду к нему опять.

Елочка. Я не могу. (Сердито). Он такой сегодня жалкий и несчастный, что я 
разревусь у него. А ему будет тяжело.

Татьяна. Ну, на минутку! Дайте ему морфию!
Елочка. Хорошо. Но на него и морфий уже не действует. (Выходит)

зневірилася в можливості «самотворення» свого чоловіка, оскільки «природи своєї 
змінити неможливо». 

Як бачимо, разом із питанням про можливість «перебудови людини» шляхом 
приборкання чи облагородження «мохноногих» біологічних програм В. Винниченко
виносив «на обговорення суспільства» і дражливу тему невідповідності життя худож-
ника (чи вченого) тим ідеалам, які сповідуються в його творчості. Дмитрові ідеї підхо-
плює його племінниця Ялинка та її друзі, — а сам автор, всупереч власним бажанням, 
живе іншим життям, зовсім не за тими приписами, в які повірила молодь.

Ця дисгармонія — закономірність чи виняток? — запитує себе і нас В. Винниченко. 
(До речі, і Афанасій Павлович зізнається перед смертю у власній роздвоєності: кни-
ги писав високоморальні, а життя прожив «звичайнісіньке, підленьке, поганеньке».
Може, через те, що теж постійно програвав «мохноногому»?!). 
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Татьяна хватает телефонную трубку, но в эту минуту опять входит Варвара, 
и Татьяна кладет трубку. Настораживается.

Варвара (тихо, возбужденно, властно). Я требую, чтобы вы исполнили! 
Слышите?

Татьяна. Требуете? (Усмехается, хочет идти).
Варвара (вынимает из сумки револьвер). Не смейте уходить!
Татьяна (испуганно). Вы с ума сошли?! (Останавливается). 
Варвара. Я требую. Слышите? 
Татьяна молчит.
Варвара. Если вы мне не дадите слово исполнить, я вас убью. Вы знаете, что я 

не люблю пустых фраз. У меня выбора нет. Подойдите ближе.
Татьяна. Зачем? (Делает движение назад).
Варвара. Если вы сделаете движение убежать, я вас убью. Хорошо, я сама по-

дойду. (Подходит). 
Татьяна. Я не... не убегаю. 
Варвара. Ну? 
Татьяна молчит.
Варвара. Отвечайте же! Исполните?.. Повторяю, не думайте, что я хочу толь-

ко испугать. У меня выбора нет: или я вас убью или вы навсегда и так, как я требую, 
разойдётесь с Суховием.

Татьяна (тихо). Нет. (Не сводит глаз с Варвары).
Варвара. Нет? Он дороже жизни?
Татьяна. Вы не имеете права требовать!!
Варвара. «Право»! Я силу имею. Этого вполне достаточно. Ну?
Татьяна (глубоко вздыхает, криво улыбается). Нет.
Варвара. Нет? Нет, ты исполнишь! Я все равно уничтожу тебя, ты исполнишь, 

проклятая! Нет? (Целится).
Татьяна (сразу выпрямляясь, злобно, страстно). Нет! Можете убивать! Стре-

ляйте! Ну, стреляйте же! Скорее! Я не исполню! Нет!
Варвара некоторое время стоит неподвижно, потом поворачивается и медлен-

но направляется к прихожей. 
Татьяна (в возбуждении продолжает стоять, тихо бормоча). Нет, не исполню... 

Нет! Я не исполню.
Варвара у порога останавливается, мгновение стоит, потом быстро возвраща-

ется назад.
Татьяна умолкает и напрягается ожиданием. 

Найбільша психологічна напруга виникає в трикутнику Дмитро – Тетяна – 
Суховій. В. Винниченко «закручує» сюжетну інтригу вельми вигадливо, інколи
навіть переускладнюючи дію несподіваними «загадками» й метаморфозами в пове-
дінці героїв. Пов’язано це не стільки з Дмитром і Тетяною, скільки з хитромудрими, 
далекосяжними намірами неперебірливого в засобах художника Суховія. 

Його характер — гримуча суміш честолюбства, цинізму, лицемірства і підступ-
ності. Все пускає в хід цей Наполеон від мистецтва, аби досягти свого. А хочеться
йому «вразити світ», написати таку картину, яка б перевернула уявлення про живо-
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Варвара (подходит, кладет на стол револьвер и тихо, униженно говорит). Я 
умоляю, Татьяна. Вот… я умоляю... (Потом опускается в кресло и, закрыв руками ли-
цо, горько рыдает).

Татьяна (волнуется, пугается, робко, виновато). Варвара Михайловна! Не на-
до... Варя! Я согласна, я исполню... Варя!

Варвара. Нет, ничего не надо... Это нервы... Я несколько ночей не сплю уже... 
Забудьте.

Татьяна. Хорошо, хорошо... Но я, если хотите, согласна.
Варвара. Нет, нет, ради Бога, ничего не надо! Ничего!
Татьяна. Ну, хорошо. Ну, хорошо...
Варвара (тихо плачет). Ничего нет, ни гордости, ни самолюбия, ни воли. На 

все способна. Что же это, Господи?! Что со мной?!
Татьяна. Варя, послушайте. Позвольте вам сказать...
Варвара. Как я не убила вас, не понимаю. И все-таки не могу. Не могу, Боже 

мой! Что же мне делать, это больше меня. Это болезнь, сумасшествие... Нет, вам ни-
когда не понять этого, вы никогда не знали и не будете знать этого ужаса: быть кале-
кой... Таня!.. Я знаю, что это дико, что это... крайне мерзко и невозможно то, что я про-
шу, но… но вы молоды, здоровы, хороши собой, вы еще много будете любить, а я... у 
меня это первая и последняя надежда... Вы видите, я не щажу себя. Таня!

Татьяна. Я же согласна, Варя. Я согласна. И кроме того...
Варвара. Это... это очень тяжело для вас?
Татьяна. Нет, не тяжело. Я только не...
Варвара. Ну все равно, все равно. Спасибо. Я принимаю. Я все принимаю. Я не 

могу. Смейтесь, презирайте, я не могу. Помните же! Слышите? Никакой надежды не 
дадите? Никакой? Решительно порвете?

Татьяна. Решительно и окончательно. Даю вам слово! 
Варвара. Все равно, я все принимаю. Пусть. Хорошо. (Встает). И ничего не 

скажете ему о нашем разговоре? 
Татьяна. Нет, ни слова,
Варвара. Хорошо. Спасибо. (Хочет идти. Вдруг с кривой, жалкой улыбкой). А 

очень я вам гадка? Да?
Татьяна. Нет, Варя... Мне только очень… больно за вас.
Варвара. Да? (Шепотом). Что ж?.. (Быстро поворачивается и выходит).
Татьяна одна, смотрит ей вслед, потом идет к окну и мрачно смотрит в сад. 

Играют мандолина и гитара в соседнем саду, иногда подпевает молодой мужской го-
лос. Татьяна в тоске прижимается головой к косяку и легонько стонет.

пис. Тільки... поки що Якову Суховію потрібні гроші, багато грошей. Щоб виїхати, 
кинути суєту, усамітнитися десь у мальовничій тихій місцині — і творити. Чим не 
благородна мета? Заради неї він не зупиниться ні перед чим. Знаючи прагнення при-
страсної, самозаглибленої Тетяни «до високого, до подвигу», її максималізм і безо-
глядність, Суховій, по суті, спонукає її до самопожертви (начебто в ім’я великої ме-
ти, мистецтва, високого призначепня його, художника Суховія...), — а закінчується 
все банальним... романом з обманом. Цинік обвів навколо пальця ідеалістку.
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Афанасий Павлович, поддерживаемый Елочкой, опираясь на палку, входит из гос-
тиной.

Елочка. Тетя Таня, Афанасий Павлович хочет видеть вас. Я ничего не могла сде-
лать. Вот какой! Посмотрите.

Татьяна (спешит к ним, ведет Афанасия Павловича к дивану). Господи! Ну, за-
чем же это?! Афанасий Павлович, дорогой!..

Афанасий Павлович (в большом возбуждении). А мне стало... скучно без вас... 
Страшно скучно. Ну, я и попросил козочку... Ей в сад хочется... Ну, ты иди, иди, деточка... 
Иди, живи... (Умоляюще, заискивающе). Вы не сердитесь, Танюша? Нет? Я немножко...

Татьяна. Да что вы, Афанасий Павлович! Но как же так можно было? Елочка, 
зажги свет... 

Афанасий Павлович. Я только еще раз посмотреть на книги. На книги. Люблю, 
когда так много книг… Ну, вот, я тут прилягу. На новом месте... легче. Ты, Елочка, иди, 
а мы тебя позовем, когда нужно… Иди, козочка.

Елочка. Я буду на террасе! 
Татьяна. Хорошо.
Афанасий Павлович. Тяжело ей со мной. Тяжело. Славная девочка. С умираю-

щим тяжело. Да еще с такими. Труп ведь. Самому противно. Вот! (Берет за кожу од-
ну руку, подымает другой). Что это за рука? А? А дыхание? Смрад один. Разложение. 
Только вы... терпеливая!

Татьяна. Ну, Афанасий Павлович, не надо таких мыслей. Вот скоро операция...
Афанасий Павлович (садится). Эх, Таня, оставьте вы это! Хоть вы оставьте! По-

дведите меня лучше к книгам. Хочу потрогать. Влечет интеллигентскую душу к этим 
игрушкам... Не бойтесь, тяните. Вот так. Теперь я, действительно, уже от всего застра-
хован. Вот они... Да-а... Выньте, Таня, мои «сочинения». Вот они... (показывает палкой). 
Вот эти... Да, да... Сюда, на стол их… Спасибо, Таня... Дайте мне одну... (Берет в руки).

Татьяна. А вы не устали дядя? Сядьте хоть в кресло.
Афанасий Павлович. Пустяки, ничего... Да, писать... (Усмехается). Прочи-

тать вот их, можно подумать: вот какой хороший, смелый гуманный человек, этот 

Про всяк випадок Яків Суховій заводить флірт з Варварою, калікою, жорстокою 
і черствою жінкою, яка, власне, й жінкою себе не вважала! Розрахунок цього разу 
робиться на Варварину житейську чіпкість, яка може забезпечити багатство, гро-
ші, а далі — силу і владу. На довершення Суховій разом із Тетяниним братом Базі-
лем підробляє векселі. А врешті-решт виявилося, що художник переграв самого се-
бе. Як цілком точно каже Базіль, «мету він проміняв на засоби» — і став банкрутом. 
Давня істина про несумісність «генія» і «злодійства» підтвердилася ще раз. Непра-
ведні засоби вбили мету. 

І є у п’єсі ще одне питання, яке виніс «на обговорення суспільства» В. Винни-
ченко. Воно не особливо акцентоване у творі, але все ж... У другій дії «Мохногого» є
цікава суперечка про доречність «інтелігентського безумства хоробрих». Варвара 
говорить про нього зі злістю: «наші безумні не хочуть і не вміють працювати». У
Європі, каже вона, працюють, «а наші взимку в саду чай п’ють».

Це, звісно, метафора: чай у зимовому, засипаному снігом саду. А за нею — речі 
цілком серйозні.  Йдеться про сумісність ментальності інтелігента з Росії — з мен-
тальністю інтелігента зі «Старого світу», уродзоного європейця. З «нашого» боку —
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писатель. А он такая же скотина, как слишком многие. (С горечью, отвращени-
ем и гневом пихает от себя книги палкой, некоторые падают на пол). У-у, пакость! 
Плюньте, не подымайте, выбросить их совсем надо. Помогите мне. (Идет к дивану, 
поддерживаемый Татьяной).

Татьяна. Может, к себе пойдете, Афанасий Павлович! Ляжете?
Афанасий Павлович (умоляюще). Нет, пожалуйста, позвольте еще немножечко 

здесь. Она мне так противна, моя комната, ведь я знаю, что умру в ней. Боюсь, Таня, 
умирать. Боюсь. Гадко, правда? Смешно? Глупо?

Татьяна. Ну, что вы, Афанасий Павлович!
Афанасий Павлович (садится). Ох!.. А разве не гадко и не смешно? Ну, к чему 

я живу? Зачем? Для чего? Кому я нужен? Всем надоел, всех раздражаю, сам раздра-
жаюсь, обижаюсь...

Татьяна. Никого вы не раздражаете и не нужно...
Афанасий Павлович. И вижу, сознаю это, а сил нет сдержать себя. Вот этим 

(показывает на голову) понимаю, а это (показывает на все остальное тело) властву-
ет. А всю жизнь разве не так? Интеллектом, разумом взлетаешь Бог знает куда, мир 
переворачиваешь. Вон в книгах тех чего только нет, самые высоконравственные и 
благородные мысли, талантливые, пожалуй, с огнем и искренние, а… жизнь... самая 
обыкновенная, подленькая, скверная. И ножки товарищам подставлял, и перо свое 
продавал, и зависть, и ложь, и обман. Нет хуже, Таня, нет гаже существа, как пишу-
щий интеллигент! Да, Дмитрий прав, прав! Признаю. Нет уважения к себе. Нет! Да, 
разумом мы орлы, а жизнью, телом – свиньи, гады ползающие, змеи грязные! 

Татьяна. Дядя, не надо! Ну, зачем расстраивать себя? 
Афанасий Павлович. А почему не расстраивать? Почему? (Стучит палкой). 

Да мне не расстраивать, а только убить себя следует. И это был бы по крайней
мере настоящий полет ввысь. Это хоть раз благородно было бы. А я ною, мучу всех 
и, мерзавец, все понимаю, а этой рухляди, этого мешка костей одолеть не могу. Это 
земное, древнее, мохноногое, как говорит Дмитрий, и теперь сильнее меня. Не мо-
гу одолеть. Всю жизнь владело и теперь... А? Боюсь, дрожу, вопить готов, чтобы не 

«безумство хоробрих», напружене духовне життя («немічність неврастеніків», — 
безапеляційно кидає Варвара), — але зате ж і дефіцит прагматизму, впорядкова-
ності, чіткої організації життя... 

В. Винниченко у 1907-1914 pp. багато кочував по Європі (Женева, Париж, міс-
та Австро-Угорщини й Італії...), отож мав можливість зіставляти й порівнювати 
«наше» і «їхнє». Судячи з усього, дивна здатність співвітчизників пити взимку чай 
у саду чимось була йому дорога. Інакше чому б суперечка прагматичної Варвари й 
ідеалістки Тетяни у п’єсі виглядала так, що в словах Варвари більше правоти («на-
ші безумці не хочуть і не вміють працювати», тому й панує безпорядок), а в словах 
Тетяни — більше привабливості («і все-таки, хвала безумцям»?).

Не Винниченко першим заговорив про специфіку двох менталітетів по різні
боки Карпат (були ще ж М. Драгоманов і П. Куліш, не кажучи вже про росій-
ські версії уявлень про Європу), але врахуймо і його погляд, який можна на-
звати неоднозначним, оскільки маємо той випадок, коли розум говорить одне, а
душа — інше. «І все-таки, хвала безумцям»... І все-таки, як це славно: чай у зи-
мовому саду... 
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отнимали этой жалкой жизни. А? Не стыдно? Умный, рассуждающий человек! А? 
Не стыдно?

Татьяна. Ну, я вас прошу, Афанасий Павлович! 
Афанасий Павлович. Нет, ты мне скажи, вот скажи по совести. Ты, – тебе я толь-

ко и верю. Ты смелая и искренняя, – скажи: что бы ты сделала на моем месте? Что? 
Татьяна (молчит, страдает). Не знаю!
Афанасий Павлович. А-а! Не знаешь? Не знаешь? Нет, ты знаешь, да смелос-

ти не хватает сказать. А я тоже знаю. Знаю, а не могу! Не могу. Не мерзко?! Нет? Ну, 
морфий долго, наверно, но есть у меня яд, один глоток, одно движение и все конче-
но. Умру тихо, без боли, медленно, незаметно. Знаю же это, знаю, а нет сил!.. А!? Нет. 
Мохноногое...

Татьяна. Ну, довольно. Идемте...
Афанасий Павлович. Да чего же стоят все эти книги мои, будь же они 

прокляты?! Чего? Жил не так, как писал, и умереть не могу красиво, не издеваясь, 
не пресмыкаясь?! Таня!.. Презирайте, но не отходите, не бросайте одного, меня такой 
ужас охватывает... (Плачет).

Татьяна (страдая). Господи!.. Ну, не надо же, не надо. Я не буду отходить, не 
буду. Идемте, я уложу вас, впрысну морфия. Ну, не надо, бедный, хороший, не надо. 
Елочка! Елочка! Ах, да где же она, Господи! Идемте. (Бежит в гостиную).

Афанасий Павлович, как только Татьяна выбегает, вдруг затихает, затем 
быстро, торопливо вынимает из кармана пузырек, набирает полную грудь воздуха, 
как бы собирается прыгнуть и выпивает из пузырька. Прячет пузырек и удивленно, 
слушая себя, сидит. Потом вскакивает, шатается, чуть не падает, не удерживается 
и гордо, возбужденно выпрямляется. Татьяна и Елочка вбегают.

Афанасий Павлович. Нет, Таня, нет! Не всегда орлы ползают! Не всегда!
Татьяна. Господи! Да зачем вы встали! Елочка! Берите с той стороны! Ах, дядя!
Афанасий Павлович. Нет, не надо! Я и сам теперь могу! (Шатается). Нет, теперь 

конец. Ага!.. Да, да, ведите, ведите. А орлы все-таки летают... Все-таки могут летать! Да!
Татьяна. Елочка, осторожнее. Дядя, не надо так волноваться (ведет). Ах, Боже!

В. Винниченко, драми якого дуже часто мають «летальні» фінали, цього разу обій-
шовся без смертей. Фінал «Мохноногого» швидше навіть можна назвати щасливим — 
якщо мати на увазі любовний (родинний) аспект сюжету. Після «затемнення», пережи-
того Тетяною, після всіх істерик і що з нього випадає лиходій-художник Яків Суховій. 
Залишається двоє, Тетяна і Дмитро, хай і перемучені душевними кризами, але ними ж 
і загартовані. Останні слова Тетяни: «Ніяких мохноногих! Будемо разом боротися...» — 
вселяють надію на те, що смуга душевних потрясінь перейдена обома, що «мохноноге» 
відступить, фатум розвіється, і наші герої зможуть належати самі собі. 

Найменші неточності в режисурі чи акторській грі легко могли зробити такий драма-
тургічний матеріал вразливим. Щирість тоді починає виглядати як наївність, акцент на 
фатальній ролі «мохноногого» — простакуватістю, несподівані «зигзаги» в поведінці
персонажів та їхні афекти — мелодраматичними ефектами не найвищої проби. Можна
легко уявити знизування плечима й смішок у глядацькому залі театру Незлобіна чи 
театру Суходольських у Москві (цілком можливо, що саме так і було, у всякому разі
записи у Винниченковому щоденнику свідчать про іронічну реакцію публіки й кри-
тики на виставу). І що з того, що у «Привидах» Г. Ібсена теж є монологи, в яких героїня
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Афанасий Павлович. Вредно? Да? (Смеется). Нет, теперь не вредно!.. Да, да, 
ведите... (Выходят).

Когда они на пороге гостиной, из передней быстро выходит Базиль. Зовет:
– Таня! Можно на минутку?
Татьяна (обернувшись). Вася? Сейчас, сейчас, голубчик! Подожди минутку. 

(Кивает ему головой и скрывается).
Базиль один, ходит по комнате, нервно потирает руки, озабочено и тревожно 

выглядывает из окна, нетерпеливо покашливает, курит.
Татьяна (почти вбегая). Где сейчас Дмитрий? Где?
Базиль. Где сейчас, не знаю. Часа два тому бушевал в «Метрополе». Бил 

стаканы, орал, требовал плевать ему в какое-то «настоящее лицо», вообще что-то не-
сосветимое. Да, да, тебе надо немедленно бежать и совсем из этого города. Сейчас 
Яков придет, принесет денег и... тогда. 

Татьяна. Но с детьми, с детьми как? Ночь, спят они! Увидят – Дмитрий приедет.
Базиль (сам волнуясь). Ничего, только ты не волнуйся, драгоценная. Это ниче-

го, это мы все устроим. Вот сейчас Яков. Я ему сказал, чтобы он сюда ехал.
Татьяна. Ну, как он? Как? Будут деньги?
Базиль. Ничего, ничего, выигрывает. Будут. Молодчина. Играет как когда-то. 

Вот только... Ах, черту перейдет! 
Татьяна. Какую черту?
Базиль. Есть такая в игре, понимаешь, черта... Будто подъехал кто-то? А?.. (Слу-

шает). Нет. Это мне показалось. Да, черта. Переступишь ее, начнешь проигрывать. 
Сильные умеют вовремя остановиться, уйти. Прежде у Якова такая сила была... На-
до, Таня, уйти отсюда, Дмитрий, если увидит меня, плохо будет. Ведь, ты знаешь, он 
меня только что чуть не убил.

Татьяна. Тебя?! А тебя за что?
Базиль. За что?.. (колеблется). Ну черт с ним, все равно. Ведь это я написал на 

его книгу рецензию. 
Татьяна (изумленно). На его книгу? Какую книгу?!

(фру Атвінг) майже так само, як Дмитро у п’єсі В. Винниченка, нарікає на підступ-
ність «привидів»? «У мені сидить щось віджиле — схоже на привиди, яких я ніяк 
не можу позбутися. У нас озивається не тільки те, що перейшло до нас у спадок від 
батька-матері, але нагадують про себе і всякі старі віджилі поняття, вірування й
тому подібне. Все це вже не живе в нас, але все-таки сидить ще так міцно, що йо-
го не позбутися». Хтозна, можливо, думка про фатальну біологічну запрограмова-
ність людини, про фактор спадковості, інстинктів та стереотипів виникла у В. Вин-
ниченка під впливом Г. Ібсена? Зрештою, річ не в цьому, а в художньому резуль-
таті. Він же у випадку з п’єсою «Мохноноге» виявився зовсім не бездоганним, за-
важали і «розмитість фокусу» (таке не раз траплялося у В. Винниченка: бажання 
сказати відразу про все призводило до розсіювання, розпорошування енергії кон-
флікту); і недостатня глибина психологічної розробки характерів, через що пове-
дінка героїв надто залежить від примхливої авторської волі; і — головне — наїв-
ність у постановці проблеми, яку драматург узявся винести на обговорення сус-
пільства. Уявіть Архімеда, який вигукує «Еврика!», а всі знають, що ніякого від-
криття не сталося.
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Базиль. Да ты еще не знаешь? Ну ведь это его рассказы, эти, ну автора которых 
ты сегодня меня...

Татьяна (ошеломленно). Это его... Это он написал?!! Ты шутишь?! Это – неправ-
да! Вася!!

Базиль. Да ничуть не шучу. Он! А Варвара из каких-то расчетов подкупила ме-
ня и Белявского, чтобы...

Татьяна (оторопело). Господи!.. Это он написал. Эти... Эти… Когда?! Как?! Что же это?
Базиль. Да, он. Не понимаю только, откуда он так скоро узнал, что это я?
Татьяна. Господи, что же это?! (Ошеломленно, с недоумением). Но ведь он – 

большой талант, Вася! Вася! Что же это?! 
Базиль. Да, талантлив.
Татьяна. Почему же я ничего не знала? Он никогда ни слова мне. Тоже – месть? 

Тоже, чтобы придавить?! 
Базиль. Возможно.
Татьяна. И вот, вот откуда это сходство: «уважение к себе», «творение себя», все 

эти слова!.. (Вдруг тихо, почти с ужасом). Вася! Но ведь… ведь он просто лгал в кни-
гах?.. Когда он писал, он ведь... Он ведь в это же время мстил мне! Где же тут... Нет, 
это так... Так все странно...

Базиль. Я ничего не знаю. Знаю, что нам и особенно тебе надо сейчас же бежать 
отсюда.

Татьяна (вспыхивая). О, нет! О, теперь ни за что! Теперь я ни за что не уйду. 
Пусть идет, пусть. Я хочу посмотреть на него... Он, он написал эту книгу, и так… так 
со мной... Он, Дмитрий! Он смеет. Нет. Я хочу посмотреть на него.

Из передней входит Суховий. Молча, убито идет и садится, устало и бессильно 
склонив голову на руку

Базиль (вскакивая). Яша?! (Понимает, со страхом). Так. Ну, кончен, значит, бал!
Татьяна. Проиграл?!
Суховий не отвечает, тупо смотрит перед собой. 
Базиль (растерянно). Ну, вот. Вот теперь. Теперь – тюрьма. 
Татьяна. Василий! Да ты скажешь мне, наконец, какая тюрьма? За что?
Базиль. За подделку чужой подписи на векселях. Мы подписали два векселя на 

Дмитрия. Завтра срок.
Суховий (встает, апатично). Что же, идем домой? 
Татьяна. Какой ужас! Для чего? 
Базиль. «Для чего, для чего»...
Суховий (опять садится, трет руками лицо). Курить есть? Дай.
Базиль (дает закурить). Ах, Яша! Ах, Яша! Говорил я тебе сегодня, когда у тебя 

было пять тысяч: брось, будет, идем. Чуть не ударил меня. «Не твое дело».
Суховий (апатично, вяло). Я, кажется, болен. Ужасная усталость и вся голова 

горит. Впрочем... конец всему. (Силится встать). Идем, Вася. 
Базиль. Ну, вот, еще этого не доставало...
Татьяна. Постойте... Куда же вы?.. Что же это творится сегодня? Надо делать 

что-нибудь. Разве нельзя достать эти деньги? Внести? 
Базиль. Мы не можем. Если ты можешь... Ищи. 
Татьяна. Векселя на Дмитрия? 
Базиль. Да
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Татьяна (мгновение молчит; вдруг как бы озаренная какой-то мыслью). Скажи 
Дмитрию!

Базиль. Я?! Да ты с ума сошла? Он меня чуть не убил только что!
Татьяна. Да, да (с еще большей решимостью), я предлагаю сказать ему все! 

Слышишь? И если ты не скажешь, скажу я!
Базиль. Для чего?! Для лишнего скандала? Да?
Татьяна. Нет! Если он хоть на четверть верит и признает то, о чем он писал в 

этой своей книге... 
Базиль. Ах, Таня! Книга, книга! Книга одно, а жизнь другое. Вот мы пишем

хорошие книги, а... Да что толковать! (Суховию, с отчаянием). А у этого мерзавца 
Финкельштейна нельзя?

Суховий. Нет. Дай папиросу.
Татьяна. Да! Хорошо!.. Я сама скажу!.. Да! Вот когда! Вот когда я увижу его дей-

ствительно настоящее лицо!!!
Базиль. Таня, оставь. Подумай лучше, может быть... А у Варвары нельзя?
Татьяна. Нет, нет, именно у него! Именно, у него! (Слышен рожок автомобиля). 

Кажется, подъехал кто-то?.. (Бежит к окну). Автомобиль! Это он! Это он!
Базиль (пугаясь, хватая шляпу). Яша! Вставай, идем скорее! Мы через сад. Да 

скорее же!..
Суховий (не двигаясь, тупо). Почему? Не все ли равно?
Татьяна. Базиль! Не уходи! Слышишь? Я тебе говорю: не уходи! Яков Никола-

евич, не уходите!
Базиль. Чего же ты хочешь? Скандала? Драки? Убийства?
Татьяна. Пусть! Я не боюсь. А ты трусишь? Боишься?
Базиль. Да зачем это, безумная ты женщина?! Зачем?!
Татьяна. Надо! Понимаешь: надо! Чем ты рискуешь? Чем? Что скандал? Но ты 

ведь можешь убежать всегда, трус ты жалкий! Чем?
Базиль. Ладно! Я тебе покажу, что я не трус! Но если выйдет несчастье, я слагаю 

с себя ответственность. Я не понимаю, зачем тебе это нужно, но пожалуйста.
Татьяна. И скажешь? Скажешь ему сам о векселях?
Базиль. Изволь! И о векселях скажу. Изволь. Это так же разумно, как обра-

щаться к... (Замолкает).
Входит Дмитрий. 
Дмитрий (с обвязанной платком правой рукой, вид, когда входит, и еще не видит 

присутствующих, сосредоточенно-тихий, движения задумчиво медленные. Увидев Та-
тьяну и Базиля, сразу останавливается и с изумлением смотрит на них. Тихо, сдер-
живая себя, удивленно). Что вам надо здесь?

Татьяна как только он появляется, впивается в него глазами и напряженно сле-
дит за каждым его движением. При его вопросе быстро взглядывает на Базиля.

Базиль (волнуясь и опасливо смотря на Дмитрия). Мы, собственно Дмитрий 
Михайлович... Вы извините, пожалуйста...

Суховий сидит в том же положении, не двигаясь и разбито обмякнув в кресле.
Дмитрий (видит Суховия, резче, но продолжая сдерживаться). Но что вам угод-

но? Почему вы здесь?
Базиль (окончательно оробев, от смущения и страха улыбается и обращается к 

сестре). Впрочем мы можем, я думаю, уйти...



272Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

Татьяна (громко, холодно). Мы к вам по делу, Дмитрий Михайлович! Яков Ни-
колаевич и Базиль подписали фальшивые векселя на наше имя. Завтра им срок. Ес-
ли вы... То есть... Да, если вы не признаете их своими (к Базилю) – так, кажется? – то 
им грозит суд и тюрьма.

Дмитрий (в крайнем негодовании). Фальшивые векселя?!.. Позвольте.. Почему 
же ко мне?!.. (Вдруг хохочет). И еще фальшивые векселя?!.. Замечательно!.. Ай-да ге-
нии! Художники!

Суховий садится ровно и пристально, тяжело начинает смотреть на Дмитрия.
Татьяна. Дмитрий Михайлович! Вы хотите признать эти векселя своими? Мы 

обращаемся к вашему благородству. Мы в ваших руках. 
Дмитрий (вдруг приходя в бешенство). Вы, вы обращаетесь ко мне?! Ко мне?! Вы 

растоптали, осмеяли, оплевали меня и вы... Ко мне?! Да ведь это невероятная наглость, 
издевательство! Благородство? Вы смеете... о благородстве?! О, я вам покажу теперь 
благородство! (Злорадно, с ненавистью смеется). А-а, голубчики, гении, талантливые 
критики, счастливые любовники дамочек, я вам теперь покажу-у!.. Да, вы в моих руках...

Базиль. Идем, Татьяна... Яша, вставай...
Дмитрий. Благородство? С кем? (На Суховия). С этим подделывателем вексе-

лей, фатом, соблазнителем дур и шулером? Да? Да? 
Суховий резко выпрямляется.
Дмитрий. Что, гений, не верно? Разве вас только что не поймали в шулерстве и 

не вышвырнули из клуба?! Нет?! 
Татьяна (в ужасе). Ты лжешь!! 
Суховий (вскакивает на ноги, дрожит, пронзительно, в исступлении кричит). 

Подлец!!
Дмитрий. Что-о?! (бросается к нему, подняв кулаки. Но вдруг, как бы приведенный 

в себя собственным криком и болью в раненной руке, сразу останавливается, удивлен-
но смотрит на всех и медленно, с испугом отходит в сторону).

Базиль (хватая за руки Суховия, не пуская, испуганно). Яша, Яша не надо! 
Драгоценный, голубчик, идем, плюнь, брось... Не надо. Сядь. Идем, Таня!..

Звісно, достатньо вміла Винниченкова рука у п’єсі відчувається. У ній є що грати 
виконавцям ролей Тетяни, Суховія, Варвари, Дмитра... Вельми інтригуюче вибудувано
подієвий каркас твору, його сюжет. І все ж те, що задумувалося як драма, раз у раз 
виявляється мелодрамою. Схоже, що автор такого ефекту не передбачав.

У В. Винниченка були підстави для невдоволення своєю п’єсою. У 1915 р. 
він уже знав, що таке театральний успіх, — передусім завдяки таким своїм тво-
рам, як: «Брехня» та «Чорна пантера і Білий Медвідь». Мала резонанс і йо-
го проза — як оповідання, так і романи «Чесність з собою», «По-свій», «Бож-
ки», «Хочу!», «Заповіти батьків», «Рівновага». Невдовзі після «Мохноно-
гого» він напише чи не кращий свій роман «Записки кирпатого Мефісто-
феля». У тому ж 1915 р. К. Станіславський і В. Немирович-Данченко ладні
були взяти до постановки п’єсу В. Винниченка «Розп’яті» («Пригвождені»), аж по-
ки сам автор у розмові з В. Немировичем-Данченком не налякав того ідеєю «пере-
будови шлюбу»... 

Що ж, рельєф творчості того чи того письменника і не зобов’язаний бути гла-
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Суховий (шепотом, дрожа). Нет, пусти меня! Пусти меня! Я ему, негодяю... 
Пусти меня...

Татьяна. Яков Николаевич! Успокойтесь! Не надо!
Дмитрий (крепко жмет больную руку, закрыв глаза и криво улыбаясь от боли. 

Мгновение стоит так, потом, слегка сгорбившись, не глядя ни на кого, подходит к Су-
ховию и Базилю, сумрачно, тихо говорит). Я очень прошу извинить меня.

Все сразу затихнув, удивленно смотрят на него.
Дмитрий. Да, это недостойно с моей стороны Я векселя признаю своими, я 

очень понимаю и... беру все слова свои назад. А ты, Татьяна, можешь брать детей и 
уходить куда ты хочешь. Деньги на переезд и вообще... я могу дать хоть сейчас, или 
когда тебе угодно. И еще раз прошу простить меня... И прошу... оставить меня одного, 
я… мне... я очень устал. (Торопливо идет к столу).

Базиль. Дмитрий Михайлович!... Драгоценный, голубчик! Позвольте вас... Вы 
не поверите...

Дмитрий (страдая). Нет, нет, только ничего не надо, не надо. Ничего тут нет... 
Я прошу уйти... Пожалуйста...

Базиль. Хорошо, хорошо! Слушаюсь! Идемте! Таня, Яша! Идемте!
Суховий все время стоит неподвижно, бледно, иронически улыбаясь. Взглядывает 

на Татьяну, сразу резко поворачивается и быстро выходит.
Татьяна (пристально, испытывающее следит все время за Дмитрием. Тихо). Я 

могу сейчас уехать, Дмитрий Михайлович?
Дмитрий. Да, да, пожалуйста... Прости, я забыл, вот деньги... (Торопливо 

вынимает из бумажника деньги). Вот здесь пока... несколько сот, но завтра я... все 
устрою. Пожалуйста.

Татьяна. Прощай, Дмитрий. (Не сводит с него пытливых глаз).
Дмитрий. Прощай, Таня. Еще раз прости и... если можешь, я просил бы... скорее уе-

хать. Вещи и все прочее… можно потом, а уехать сейчас... Я прошу... не гоню, а прошу...
Татьяна. Хорошо. Я уеду сейчас. Прощай, Дмитрий.
Дмитрий. Прощай. (Быстро отходит к столу).

деньким. Є в ньому вершини, пагорби, низини й западини — так буває найчастіше. Іс-
торія з драмою В. Винниченка «Мохноноге» підтверджує це правило. Як і ту істину,
що нам належить бути уважними до всіх перепадів і примх того рельєфу. Тільки ж 
для початку треба, щоб він постав перед очима читачів і дослідників повністю, а не 
фрагментарно. Якщо казати конкретно про В. Винниченка, то багато що з його спад-
щини й досі не винесено на людські очі з архівів, передусім — київських, де, зокрема, 
зберігається величезний Винниченків епістолярій, де є безліч його рукописів.

Але ж, браття-кияни, — я розумію, що до США (де в Колумбійському універ-
ситеті зосереджено матеріали еміграційного архіву письменника) можна дістати-
ся швидше й дешевше, ніж п’ятим трамваєм до Солом’янки чи пішки — до вулиці 
Володимирської; що Київ ви великодушно «здаєте» провінціалам. Тільки все одно 
сумно бачити в київських сховищах на картках обліку одне-два прізвища дослідни-
ків. Ніби й не себе ми заклинати в другій половині 80-х: «Повернімо Винниченка!»

Гай-гай, старі звички таки хапають за ноги живих...
В. Панченко
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Базиль (шепотом). Идем. Надо послать за извозчиком. Да, Таня?
Татьяна молча идет из комнаты, несколько раз оглянувшись. Базиль за ней.
Дмитрий (стоит у стола спиной к ним, перебирая бумаги и перекидывая их с 

места на место, пока Татьяна и Базиль не выходят. По уходе их садится в кресло, 
охватывает голову руками, стонет, качается из стороны в сторону. Потом сразу 
вскакивает, как бы собираясь бежать за Татьяной, сжимает кулаки, но тут же ис-
пуганно шепчет). Нет, нет, нет... (И опять садится, протянув руки на стол и положив 
на них голову..).

Татьяна, тихо входит, медленно приближается. Смотрит робко, даже с испу-
гом, широко раскрыв глаза и не сводя их с Дмитрия.

Дмитрий, как только открывается дверь, быстро оборачивается и с недоумени-
ем смотрит на Татьяну

Татьяна (остановившись, волнуясь и продолжая по-прежнему смотреть на не-
го, молчать). 

Дмитрий. Ты что, Таня?
Татьяна (робко, чуть слышно, виновато). Я хочу вернуться к тебе. 
Дмитрий. То есть, как?! Как вернуться?! (Встает).
Татьяна. Как прежде... к тебе... Помнишь, ты сам сказал когда-то, чтобы пришла 

и так сказала... Если сама захочу... 
Дмитрий. И ты... теперь хочешь?!
Татьяна. Да.
Дмитрий (коротко кашляет, растерянно улыбается). Прости, Таня я несколь-

ко неясно... понял. То есть, я понимаю... Но почему?! Ведь ты же хотела с... с этим... 
Ты ведь любишь его!

Татьяна (горячо, торопливо). Нет! Это была ужасная ошибка. Я тебе все расска-
жу... Я никогда не любила его. Только тебя, я это сегодня увидела... (Робко опять). Ты 
не хочешь?

Дмитрий. Я не хочу?! (Шагнув к ней, сразу останавливается). Я не понимаю... 
Здесь нет обмана, насмешки? Таня, ведь...

Татьяна (с болью). Ох, не надо так, не надо! (Протягивает к нем руки).
Дмитрий (хватая руки). Ну, прости, ну, прости, это глупо, хорошо, но это так не-

ожиданно...
Татьяна (прижимается к нему, как дитя, гладит его руки, плечи). Только ты, 

только ты все время… Митя, только ты!
Дмитрий (обняв ее). Таня! Ничего не понимаю... Но... Но ведь, ведь ты все рав-

но уйдешь от меня!
Татьяна (испуганно, в изумлении). Почему?!
Дмитрий (смущенно, с болью). Почему? Да разве с таким можно жить?.. А мох-

ноногое?.. Ведь я же измучу тебя, истерзаю, загрызу. Уже, уже чувствую это, вот и 
сейчас уже оно рычит во мне! Вместе с радостью, страшной неожиданной радостью, 
уже... боль, уже мука!

Татьяна. Мучь! Что хочешь! Ничего не боюсь! Никаких мохноногих! Пусть 
рычит! Только не прогоняй.

Дмитрий. Не боишься?!
Татьяна. Не боюсь! Будем вместе бороться. С тобой ничего теперь не боюсь! 

(Хочет обнять).
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Дмитрий (слегка отстраняясь, криво улыбается). Постой, скажи мне...
Татьяна (испуганно). Да... 
Дмитрий. Скажи, ты... ты... была его? 
Татьяна (с болью). Митя, не надо!..
Дмитрий (грубо, с мукой встряхивая ее). Ну, да говори же! Ну?
Татьяна. Потом, Митя! Потом я все тебе...
Дмитрий. Нет, сейчас! Сейчас говори! Была? Да? Да? Говори же (Вдруг, не то со 

стоном, не то с глубоким вздохом). Ах!.. (Бурно обнимает ее, притягивает к себе и со зло-
бой, ревностью, любовью и болью впивается ей в губы долгим мучительным поцелуем).

Конец.

3

Здається причина появи російськомовних творів В. Винниченка банальна, але 
невідворотна: «чи я маю що їсти...». Проте, останню крапку над «і» Винниченко ста-
вить в листі до Є. Чикаленка – ставить і як письменник, і як громадський діяч, і як
патріот України, і як просто людина, окреслюючи увесь той комплекс зовнішніх фак-
торів і внутрішньої боротьби, які супроводжували митця на шляху його долі.

Є. Чикаленко (30 липня 1912 року):
«В Кисловодську я дістав листа від В. К. Винниченка, в якому він скаржився мені 

на редакцію «ЛНВісника» і хвалився, що його закликали в російську літературу.
Я відповів йому на це, що боюсь, щоб він не покинув української літератури та не 

став зовсім російським письменником. Він відповів мені листом, який я вважаю потріб-
нім переписати сюди.

«23/VІІ. Ви пишете, що боїтесь, що я стану російським письменником. Скажу щиро: 
велика є спокуса до того. Тим паче тепер, коли на мене чомусь в Росії починають зверта-
ти увагу. Ось тижнів три тому я дістав запрошення від нового товариства російських 
письменників «Содружество» взяти участь в їхніх збірниках. Мене вважають за «кита», 
як пише приятель, на якому держатимуться ці збірники. (Запрошено найвидавніших
російських письменників – Андреєва, Арцибашева, Купріна і т. д. Мені – одна з най-
вищих плат (300-400 руб. за аркуш). Мені пишуть, що мною дуже цікавляться, захо-
плюються.

Потім єсть якесь «Всероссійское бюро», яке розсилає по 250 газетах оповідання і 
статті відомих літераторів. Туди я також дістав запрошення. І «Земля» гонить, щоб 
я швидше готував переклади III і IV т. своїх оповідань. «Знаніе» повторює своє запро-
шення. Переді мною розгортається широке російське море. Серед лайок, якими мене об-
сипали «ортодоксальні моралісти», я читаю часом у російській пресі таку прихильну
критику, якої ніколи не чув від своїх. Мало того – там не тільки хвалять чи лають – 
починають розбирати, що найбільш мені потрібно. Я бачу свої хиби й дефекти, я вірю 
критикам (деяким) і це мене навчає. Я вже не кажу про матеріяльний бік – я дістаю 
гонорар за свою працю, а не філантропію «фонду запомоги», яка болюче ріже мою гор-
дість і жагуче бажання бути на своїх ногах.

Спокуса дуже велика і я не знаю, як я вийду з неї. Коли я себе почуваю здоро-
вим, коли у мене є багато сил, я чую, що з легким і радісним серцем вистою проти вся-
ких спокус, свідомо стану на березі російського моря і не вийду з меж нашого невелич-
кого українського степу. Але в тому й біда, що здоровим себе я не часто почуваю. Сили 
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йдуть на всі боки і часто я почуваю себе не гідним до боротьби з спокусою. А крім того, 
одгукується та травля, яку провадило й провадить проти мене наше громадянство з 
критиками на чолі. Каламутною хвилею здіймаються старі незаслужені образи в хви-
лин втоми, безпомічність, пониження.

Єдиним світлим пунктом в моєму літературному минулому були завжди Ви, Євге-
не Харламповичу, не дивлячись на те, що Ви багато спричинилися до тих літературних і 
громадських образ, які я мав. І що б не трапилось, цього світлого пункту я ніколи не забу-
ду. Хто знає, коли б не було ні Вас, ні Єфремова, чи був би я в українській літературі? Та 
ще коли б зустрів ще з парочку Василь-Пилиповичів! Добре, що я трохи окріп, коли на мене
накинулись Василі Пилиповичі за мою «неморальність» і мені вже не так страшна була
їхня критика, як тоді, коли Василь Пилипович розніс мою «Красу і силу». Але не будь Вас, 
не знаю, чи насмілився б я ще раз говорити й таким sui generis «патревотом» моралі.

Я вже не жаліюсь, Євгене Харламповичу, я вже настільки досвідчений, що знаю 
всю марність жалів. Треба бути дужим, треба вміти міцно стояти на ногах, які б
вітри не дули. Тоді буде й твоя перемога, і жалі зникнуть.

Повторяю, тільки тоді мене бере жаль за образи й травлю, коли я себе чую втом-
леним, без сил, хворим. Тоді мене бере негарне, неблагородне бажання помститись – «ось 
же я вам одплачу». Але це бажання все рідше й рідше буває, хоч я і втомлений. Це че-
рез те, що це почуття зустрічає розум, який з ним не погоджується. Навіть тоді, ко-
ли від якого-небудь «свого» бачу явне бажання просто образити мене, напакостить ме-
ні, прикрившись плащем «критики» – навіть тоді я розумію, що теперішні «свої», тепе-
рішні проводирі українського народу – ще не народ, що моє діло – бути чесним і щирим, 
не вважаючи ні на що. Моє діло служити тим, які дали мені життя, служити всім сво-
їм життям, служити так, як я по щирости і розуму вважаю за найкраще. І через це ме-
ні здається, я ніколи не буду російським письменником. Можливо, що я років на два – на 
три одійду від української преси, можливо, що я таки наберусь відваги і порву з «ЛНВіс-
ником» раз на все, можливо, що ні з одним українцем (інтеліґентом) я не схочу мати ді-
ла, але перестати бути сином свого народу, перестати служити тим, кому я хочу слу-
жити – цього не буде. І я не певен, що, не дивлячись на крик, який підіймуть наші інтелі-
генти, радіючи з мого «ренегатства» – настане час, коли буде оцінено як слід, на чийому
боці дійсне служення українському народові (народові, масі селянства й робітництва, а 
не тим, які тепер зовуть себе проводирями його). І не для цього я буду служити, не для 
того, щоб мене колись так чи сяк цінили. Ні, я служитиму через те, що інакше не мо-
жу, як не можу дихати вухами чи очима, Бо це єсть та точка, в якій «чесність з собою»

Лінгвістичний феномен В. Винниченка: особове ім’я і контекст

Лінгвістичний аспект  від Людмили Кричун
Феноменальною постаттю, що репрезентувала національні ідеї та спроби

їхньої розбудовної реалізації, втілення прагнень національного державотворення 
на грані епох, була й залишається особа Володимира Винниченка. Сьогодні при-
йшла пора з висоти третього тисячоліття осягнути всі аспекти творчої спадщини 
славетного земляка, в якій викристалізувались нові естетичні віяння, поєднавши 
реалізм, натуралізм, неоромантизм, символізм у їхньому психологічному доробку.
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(гармонія чуття і розуму) приросла до мене. От через що, Євгене Харламповичу, я не 
зможу бути російським письменником.

Пишу Вам про це через те, що Ви можете розуміти такий стан, коли людина не 
може робити чогось іншого як те, що робить.

А через що хочу відійти від української преси тепер? Скажу одверто: я втомився. 
Кожну річ, яку я задумую для української публіки, я мушу перш усього перевірити, чи не ви-
кличе вона поголовного обурення. І вже через це одне та річ стає нудною для мене, я кидаю 
її. Потім мені надокучили нотації критиків. Який би поганенький критик не був, він вважає 
за свій обов’язок, за добрий тон вилаяти мене (не розібрати думку, образ, картину, а тільки
вилаяти). А як у нас більше нікого нема, то тут же удвоє похвалити Коцюбинського.

Це стало таким уже звичним і банальним, що я просто не можу читати україн-
ських «критиків». І мені хочеться спочинути, зникнути, щоб мене забули і я забув усю 
цю дріб’язковість, злобність, роздратованість.»

Отакого многозначного листа написав мені В. К. Винниченко. Мені дуже тоді було 
ніколи, але хотілось зараз же відповісти йому, наспіх написав приблизно так:

«Ви раз у раз, навіть занадто часто говорите про «чесність з собою», а в останньо-
му листі якраз розминулись з нею. Не треба нарікати на українську критику, бо вона раз у 
раз ставила Вас на перше місце за хист, за талант і тільки дорікала за моралізаторство. А
російська критика хвалить Вас тільки чорносотенна, а порядна – лає за «пасквілі» на ви-
звольний рух, і коли Вас запрошують всякі видавництва, то тільки через те, що Ви стали
сенсаційним письменником, якого читають з цікавістю і праві, і ліві.

Російські видавництва Вам платять так, як не можуть оплатити українські, а 
через те Ви й хочете перейти в російську літературу. Так просто й треба говорити, 
і ніякої зради і ренегатства тут нема, а треба тільки, хоч з втратою для себе, вида-
вати російські твори в українських перекладах, а на російських творах зазначити, що
вони перекладені з українського рукопису.

Врешті, я вважаю, що Ви зостаєтесь українським письменником, який тільки
ходить «в отхожій промисел», на заробітки в російську літературу.»

От і все. Не знаю, що відповість Вол. Кир. Винниченко на мого листа і чи й відпо-
вість?»

Є. Чикаленко 20 серпня 
«Дістав листа від В. Винниченка, в якому він пише, що написав усім видавницт-

вам російським, які його запрошували, що даватиме їм тільки переклади з українських 
рукописів, а оригінали друкуватиме вже після того, як будуть видані переклади.

Безперечним залишається той факт, що антропонімікон прози В. К. Винни-
ченка вибудуваний на реальному ономастичному фунті: широковживаними й до 
сьогодні залишаються імена дітей (Гришка, Любка, Льонька, Васька), оніми дорос-
лих різного статусу й рангу (Ольга Іванівна, дядьо Павлусь), антропоніми – най-
мення відомих історичних осіб, філософів, мудреців (Епікур, Ескулап, Кант, Ле-
нін). Візьмемо на себе сміливість стверджувати, що до цього ж розряду, тобто до 
широковживаних лексем, можна віднести і назви-символи Вперед і Назад.

Імена, вжиті для наймення персонажів, по-перше, характеризують поіменова-
ний образ, по-друге, розкривають ідіолект автора, по-третє, репрезентують епоху.
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«Бідність, голодне іс-
нування ніколи не сприя-
ли зростанню духовнос-
ті. Це одна з основних 
причин того, що люди-
на втрачає свою людську 
сутність. Коли діти пух-
нуть з голоду, а батьки 
не можуть нічим зара-
дити, то тут уже не до 
людської гідності. Як і ге-
роям оповідання «Голод». 

І. Ведмідь

Очевидно, він вирішив, що таки повинен зоста-
тись українським письменником, який тільки хо-
дить «на заробітки» в російську літературу».

Така завзята «українськість» була орга-
нічною для Винниченка і завжди визначала йо-
го ставлення до всіх подій в особистому та сус-
пільному житті. «Винниченкові політичні проти-
вники, зазначає І. Лисяк-Рудницький, атакували
його звичайно на національній площині, включно 
до закидів у національній зраді. На ці оскарження 
він дав таку відповідь, сповнену почуття власної
гідності: «Ніколи, ніде, в ніяких обставинах ми на-
ціонального боку визволення не зраджували. Ні в 
яких переговорах і договорах ми не згоджувались на 
відання одної частини єдиної української нації на 
поневолення (…). Ніколи, ніде, ні за які персональні 

чи групові (клясові) субсидії, привілеї чи як інакше ми не згоджувались на зменшення 
хоч би на одну йоту суверенітету української нації».

In fine
Інтермедія від класиків української літератури

М. Коцюбинський
Intermezzo
«Ми таки стрілись на ниві – і мовчки стояли хвилину – я і людина. То був зви-

чайний мужик. Не знаю, яким я йому здався, але крізь нього я раптом побачив ку-
пу чорних солом’яних стріх, затертих нивами, дівчат у хмарі пилу, що вертають з чу-
жої роботи, брудних, негарних, з обвислими грудьми, кістлявими спинами... блідих
жінок у чорних подертих запасках, що схилились, як тіні, над коноплями... пранцюватих 
дітей всуміш з голодними псами... Все, на що дивився й чого наче не бачив. Він був для 
мене наче паличка дирижера, що викликає раптом з мертвої тиші цілу хуртовину згуків.

Я не тікав; навпаки, ми навіть почали розмову, наче давні знайомі. Він говорив 
про речі, повні жаху для мене, так просто й спокійно, як жайворонок кидав на поле 
пісню, а я стояв та слухав, і щось тремтіло в мені.

Ага, людське горе, ти таки ловиш мене? І я не тікаю! Вже натяглися ослаблені 
струни, вже чуже горе може грати на них!

Говори, говори...
Що говорити? У сім зеленім морі він має тільки краплину. До кого прийшла га-

рячка та подушила діти, тому ще легше. На іншого зглянеться Бог... А в нього аж п’ять 
ротів, як вітряків, щось треба кинуть на жорна.

«П’ятеро діток голодних чомусь не забрала гарячка».
Говори, говори...
Люди хотіли голіруч землю узяти, а тепер мають: хтось їсть сиру, хто копає її в 

Сибіру... Йому ще нічого: рік лупив воші в тюрмі, а тепер раз на тиждень становий б’є 
йому морду...
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«Раз на тиждень б’ють людину в лице».
Говори, говори!..
Як тільки неділя – люди до церкви, а він «на явку» до станового. А все-таки мен-

ша образа, як від своїх. Боїшся слово сказати. Був тобі приятель і однодумець, а тепер, 
може, продає тебе нишком. Відірвеш слово, як шматок серця, а він кине його собакам.

«Найближча людина готова продати».
Говори, говори!..
Ходиш між людьми, як між вовками. Одно стережешся. Скрізь насторожені ву-

ха, скрізь простягнені руки. Бідний в убогого тягне сорочку із плоту, сусід в сусіда, 
батько у сина.

«Між людьми, як між вовками».
Говори, говори...
Людей їдять пранці, нужда, горілка, а вони в темноті жеруть один одного. Як 

нам світить ще сонце і не погасне? Як можемо жити?
Говори, говори. Розпечи гнівом небесну баню. Покрий її хмарами твойого горя, 

щоб були блискавка й грім. Освіжи небо і землю. Погаси сонце й засвіти друге на небі.
Говори, говори...»

В. Винниченко
Голод
Біля станції по дні рівчака тихо, помалу, іноді зупиняючись та прислухаючись, 

повзло троє людей. Зорі мовчкі: слідкували за ними і моргали одна одній; вітер, не-
сміло пошелестівши травою, забігав у рівчак і зараз же боязко ховався в степу. Туга 
ночі таємниче шепотіла й зітхала коло них. 

Іноді передній з них зупинявсь, помалу висувався з рівчака й пильно дивився до 
станції. Там усе було, як і перше. Станція дрімала. Так само на лаві коло дзвінка тем-
ніли якісь постаті, ледве освітлені світлом ліхтаря, так само в одному вікні виднілась 
фігура телеграфіста, що сидів, схилившись над столом, так само в садку крізь дерева 
видко було світло, а круг його якісь фігури. А од фігур тих і од світла так само нісся то 
сміх, то брязкіт шклянок, то ніжний тихий спів, то закотистий голосний регіт. А між 

Лінгвістичний аспект – 2

Візьмімо, наприклад, оповідання, назване рядком із народної пісні «Гей, 
ти, бочечко...» У творі діють лише декілька персонажів, поіменованих досить ко-
лоритно: Семен Ґедзь і Семен Комар. На перший погляд, здається, звичайні со-
бі прізвища, що походять із прізвиськ, до того ж автор сам розтлумачує читачеві,
чому так прозвали тих хлопців: «Бо як один Семен Ґедзь, так другий, бачите, мав 
уже бути Комар. Та так і стало на сміх усій економії біля череди двоє чередників. 
Ґедзь та Комар... Та до того ще чортів скургуц був тоненький, сіренький, білявий, 
ну, чистий, справді комарик. А через це стопо помітно, що товариш його – дуже 
смуглявий, аж чорніш, як перепечена перепічка, з сивими плямами на лиці й жовто-
карими очима, — таки, дійсно, спарвжній гедзь».

Однак у більшості ситуацій саме за допомогою цих ономастичних моделей 
створюється антитеза: «І чи Семен Гедзь кашкета набакир надіне, Семен Комар уже 
й собі свою обдерту шапчину так само носить».
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станцією й рівчаком – лінії рельсів, витягнуті, напружено націлені кудись у далечінь. 
Рельси, вибігши з полоси світла, пропадали у тьмі, і тільки ледве видко було там, по-
переду, куди повзли вони, темні ряди вагонів.

– Ну? – шепотіли задні, коли передній зсувався вниз.
– Валяй далі! – хрипів той і мовчки сунувся знов уперед. За ним повзли і задні, 

чудно якось покручуючи коліньми й часом зупиняючись. І коли вони зупинялись, зу-
пинялось і шарудіння в рівчаку, і чуть було, як несміло терся вітер біля їх, як зітхало 
щось у степу й неслися звуки сміху із маленького садка. А вгорі, у темнім небі, пиль-
но слідкували за ними мовчазні, таємні зорі.

Повзли довго.
І знов підвівся передній, вистромив голову з рівчака й застиг. Станція одсуну-

лася вбік, і не блищали рельси. Замість їх тягнувся довгою темною смугою ряд товар-
них вагонів. 

– Ш-ш-ш! – прошипів передній, повертаючись до товаришів. 
– Вилазьте...
– Тут? – тихо спитав середній, підлазячи до його.
– Вони... Мішки не погубили? Ш-ш!.. Ти! Щоб тобі там покорчило...
Задній злякано зігнувся і присів. Потім помалу, ледве ворушачись, підліз до 

обох і тихо спитав:
– А ти ж добре знаєш?
– Не бійся, на своїй спині таскав його... Ну, тихо ж? Не одставай од мене!.. 

Ш-ш!.. Та не тікать, як хто гукне... Тільки  мішки  покидать додолу...  Чуєте?
– Та то вже... 
– Ну, хай бог помагає!..
Якось чудно похитуючись, три постаті обережно, помалу посунули одна за од-

ною просто на вагони. Вагони ж стояли, окутані якоюсь таємною тьмою. Всі, як один, 

Лінгвістичний аспект – 3

Спостережливому читачеві,  очевидно,  відразу впаде в  очі якась надмірна на-
сиченість такого невеликого за обсягом твору одними й тими ж антропомоделями. 
Якось дивно звучать у тексті повторювані в дуже близьких позиціях імена першо-
го й другого Семена, адже в багатьох ситуаціях можна було б ужити просто Гедзь чи 
Комар. Чому раптом така увага до імені? Можливо, щось криється в його етимоло-
гії? Словник подає тлумачення цього оніма, як «чути, слухати» . Очевидно, що зміст 
імені тут ні до чого. А річ, як нам видається, тут у тому, що ці два абсолютно одна-
кових оніми, називаючи, ідентифікуючи різних людей, виступають один стосовно 
іншого доповнювальними. І це можна зрозуміти, виходячи з розв’язки твору: стар-
ший Семен, підслухавши розмову малого Семена з бабусею, зрозумів, що останній 
не знущається з нього, наслідуючи кожний його рух, а просто боготворить першого, 
вбачає у ньому єдиного товариша. І лише тепер обидві антропомоделі, вживаючись 
у суміжних позиціях, не оговорюють антитези, а, немов два різнозаряджених тіла, 
притягуються, створюючи могутнє суцільне ядро: «І, знову обнявши Семена Комара, 
по-парубоцькому, за плечі, Семен Гедзь весело підпихає кашкет аж на потилицю, під-
ставляє підсмажене лице до сонця й затягує: Ге-е-ей, ти, бочечко...».
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темні й однакові, наче домовини на колесах, вони мов ждали їх, замерши й ховаючи в 
собі щось невідомо страшне, незриме. Було якось сумно.

А станція збоку їх дрімала собі під нічний спів у садку та сміх і балачки. Вітер 
зоставсь у степу.

Передній раптом зупинився.
– Хто йдьоть? – в той же мент зачулося звідкись од вагонів.
Три постаті закам’яніли одна за одною. Зорі напружено моргали, ждучи, що бу-

де, і навіть з поля прибіг вітер і зашелестів чимсь коло їх ніг.
– Хто йдьоть, питаю? Слиш?! – знову відкись од вагонів почувся сердитий і 

трохи насторожений голос.
– Кидайте мішки...– поспішно прошепотів передній і, одкинувши щось убік, го-

лосно й спокійно промовив: – Свої.
Коло вагонів щось заходило.
– Хто такі свої?  Какая надобность ходить тут?
– На станцію йдемо...
Від вагонів одділилась якась темна постать і стала наближатись до них. Пере-

дній зараз же поспішно рушив уперед, а за ним задні.
– Стой!.. Підожди! – зачувся за ними ще більш насторожений голос, і хода по-

статі стала частішою.
– А чого нам ждать? Нема часу...
– Говорю, стой, бо стрілять буду... 
Передній зупинився, а за ним і задні. Постать підійшла зовсім близько, так, що 

видно було навіть якусь палицю в руці і темну бороду.
– Ну, то що буде? Драстуйте! – спокійно обізвався передній.
Постать, не одповідаючи, мовчки стала близько придивлятись до лиць їх, до 

одежі, до рук.
– Що, знакомі, може? – суворо, знехотя бовкнув середній.
– Да, знакомі... – теж суворо одповіла постать, не перестаючи придивлятись до 

них. Потім вийняла щось із пазухи, піднесла до рота й різко, несподівано засвистіла.
– А то що буде? – стурбовано і швидко спитав передній.
Постать, не одповідаючи, прислухалась до станції. Вагони стояли темним пону-

рим рядом, байдужі до чотирьох людей, що напружено стояли в тьмі коло них. Тіль-
ки вітер цікаво терся коло них та зорі напружено моргали одна одній.

– А бога ти не боїшся, чоловіче? – тихо, з сумним якимось жалем промовив пе-
редній. 

– Чи ми тебе возом переїхали, що свистиш ото по жандарів?
Од станції раптом зачувся теж різкий, одривчастий свист. Постать з полегшен-

ням заворушилась.
– Бог богом, а служба службою, – твердо й холодно промовила вона. – Вчора 

тут тоже двоє хлюстів на станцію будьто йшли. А впоследствії оказалось, що пробура-
вили вагона й виточили під вагон усе зерно!.. А сторож одвічай за них.

– Та ото й ми б то по зерно, чи що? 
– Та хто вас знає. Ось жандар подивиться... 
Було тихо.
– Ех!.. – зітхнув передній. – Люди!.. У самого ж, може, діти голодні... Зараз жан-

дара. А може, оті хлюсти не їли три дні? Оті самі, що панське зерно виточили?.. Га?..
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Сторож мовчки знов підніс руку до рота й засвистів. Йому зараз же десь не ду-
же далеко одповів хтось. Троє людей, було, заворушились, а потім понуро застигли.

– Да! – раптом злісно заговорив сторож. – Якби не діти, то, може б, я й не лазив 
отут та не ганявся за вами, чортами...

Він помовчав. Чути було, як десь поспішно йшли до вагонів.
– Ви з голодного села? – суворо спитав сторож.
– З голодного...– знехотя одповів передній.
– З Кирасировки чи з Водяного?
– З Водяного...
– По зерно йшли?
– От йому це зерно!.. – суворо, злісно вирвалось у середнього. – А хоч би й по зер-

но, то що? Докажеш? Злякались твоїх жандарів?! Чорт їх бери й тебе разом з ними, 
барбосяко. Злякав, дума. Свистить... Свиснуть би по голові, щоб аж за вагонами тяв-
кнув...

– Ану, свисни! – зневажливо й спокійно сказав сторож.
– Та годі, Данило! – тихо промовив передній.
– Та що ж воно, справді... За віщо ж ти хватаєш нас? Чи ти піймав нас на чому, 

чи що? Дума, як дали йому свистьолку, так уже й начальство...
– Агей! – зачулось коло вагонів. 
– Сюди! – крикнув сторож.
Із тьми, хутко наближаючись, з’явилось дві постаті, чимось дзвякаючи й щось 

бубонячи між собою.
– А що там? – ще не доходячи, крикнула одна з них.
– Та ось...– суворо промовив сторож.– Якісь коло вагонів терлись...
Постаті підійшли зовсім близько, зупинились і стали придивлятись до спійма-

них. На обох були білі сорочки, перепоясані чорним, і в одного в руці рушниця, а в 
другого збоку шабля.

– Гм... так... – поважно протягнула постать з шаблею.
– Ви скудова?
– З Водяного, господин жандар... – коротко зітхнув передній. – Оце йшли собі 

на станцію... Нічого не знаємо... Коли це: «Стой, стрілять буду». За що ж це?
– Так... А пашпорти єсть?
– Пашпорти?..
Передній закашлявся. Потім утерся і кротко промовив:
– Пашпортів з нами... так що й нема... Но тільки...
– Умгу... Ну, так ідьом за нами... Поговорим на станції.

Лінгвістичний аспект – 4

Займенник та вказує на співрозмовника, який досить віддалений від суб’єкта, 
тобто саме займенникова номінація є засобом вираження ставлення героя до сво-
го співрозмовника, а воно (це ставлення) тяжіє до негативного, засуджувально-
го, з відтінком майже ненависті. Як бачимо, називання особи пройшло цілий ряд 
змін, і тепер уже власна назва Наяда поєднується із займенником що, втрачаючи 
здатність називати особу, а особа-носій такого імені втрачає низку позитивних рис 
й іменується лише як та і ця. До речі, займенник та вказує на віддаленого співроз-
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Передній розвів руками, зітхнув і рушив за жандармом. За ним понуро пішли й за-
дні, а збоку їх солдат з рушницею. Хвилин через три-чотири всі п’ятеро стояли в тому са-
мому садку, з якого чувся сміх і ніжний спів. На столі під акаціями стояли свічки в скля-
них ліхтарях, а круг свічок з обох боків стирчали пляшки, між пляшками стояли таріл-
ки з закусками, коробочки з якоюсь їжею, ножі, шклянки. За столом сиділо дві пані, а бі-
ля них якийсь панок старенький і два жандармських офіцери. Один лисий, з пишними 
рудими вусами; другий молоденький, гарненький. Круг свічок несамовито, скажено лі-
тали кругами метелики, бились об скло, падали на стіл і знову бились, повзали й літали.

Очі всіх, що сиділи за столом, були затуманені, а паніям губи й щоки якось ду-
же червоніли.

– Ну, что там? – чекаюче подивився офіцер з пишними вусами на жандарма, 
який, заступаючи собою спійманих, виступив наперед і держав руку під козирок. 

Жандарм ще більше вирівнявсь і, придержуючи шаблю другою рукою, бадьоро 
й серйозно промовив:

– Ее... Ее... Еспорпіяторов поймали, ваше благородіє!
Всі заворушились, навіть старенький панок, що старанно вимазував хлібом та-

рілку, здивовано повернув голову й завмер.
– Экспроприаторов? – недовірливо й ліниво протягнув офіцер. – Ого! Ану, 

отойди!
Жандарм ловко крутнувсь і одійшов убік. Всі жадно впилися очима в три фігу-

ри, що стояли перед ними.
Всі три босі, з великими чорними пальцями на ногах, з якимись запалими сіри-

ми обличчями, зарослими бородами, з мужицькими вигорьованими шиями, на яких 
виразно темніли зморшки, всі три без шапок, з похиленими головами, всі три з чекан-
ням у всій постаті неминучого лиха...

Одна з паній, у якої були великі сині мрійні очі, засміялась:
– Ну, и экспроприаторы!.. Фе!.. Я думала, настоящие...
Жандарм скосив на неї очі, але ждав, що скаже офіцер. Офіцер же гикнув, одки-

нувся на спинку стільця й ще лінивіше звернувся до спійманих:
– Так... Гм! Вы же это чего там... это... как его?.. Там бунты устраиваете?
«Експропріятори», що жадно бігали очима по закусках, заворушились і повер-

нули до його голови.
– Ми, ваше благородіє, нікоторих бунтів, – поспішно й кротко заговорив пере-

дній. – Ми собі йшли на станцію... А нам, значить, звиніть: «Куда? Стрілять буду»... 
А ми, как от перед богом, ваше благородіє... Ми з голодного села. Два дні не їли, ва-
ше благородіє...

мовника, а займенник ця – на співрозмовника, розташованого ближче. Стилістич-
не ж навантаження обох наймень майже однакове.

Промовистою деталлю у художньому тексті є й відсутність називання яки-
мось особовим ім’ям. Так, в оповіданні «Студент» головний герой не має ніякого 
імені, він просто студент, якась узагальнена особа, як виявилося за сюжетом тво-
ру, людина, здатна на самопожертву в ім’я правди. Мабуть, що за обставин, про які 
йдеться у творі, називання літературного персонажа на ім’я чи будь-яким іншим 
антропонімом, знизило б художнє навантаження загальної назви.
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– Ну, врешь... Все вы это поете...
– Ваше благородіє, – вмішався жандар. – Они коло вагонов з зерном споймані... 
– Ага!.. Вот видите... зерно хотел украсть?
– Ваше благородіє! – знов переводячи очі од столу на офіцера, схилив голову на 

плече передній. – Коли б ми по зерно йшли, так у нас би мішки або хоч торби були... 
А ми ж... от, як самі бачите...

– Гм... – крутнув вуса офіцер.
– А ну их к черту, Сережка! – нетерпляче скрик нув другий офіцер. – Дай им, 

Скрипчук, по нагайке, и к чорту.
Жандарм взяв до його під козирок, але ждав, що скаже Серьожка.
– Гм!.. – ліниво, п’яно дивлячись на спійманих, крутив Серьожка вуса. Спійма-

ні ж насторожено стояли, й ждали, й бігали очима по закусках. Панії щось шепотіли 
одна одній і сміялись, показуючи очима на «експропріаторів».

– Отправить их под арест!.. – несподівано постановив Серьожка і в’яло повер-
нувся до столу.

– Слушаю! – цокнув шпорами жандарм. – Идем! 
Спіймані знову заворушились. Данило насупив брови й щось пробурмотів; са-

мий задній маленький дядько з гострим носиком і круглими, як дві вишні, злякани-
ми очима ще більше напружився й розтерявся, а передній розставив руки і кротко 
скрикнув:

– Ваше благородіє! Та за віщо ж?
– За беспорядки! – не озираючись, ліниво бовкнув офіцер.
– Ваше благородіє! У нас же дітки... Сем’я голодна... За що ж нам таке? Ми ж хі-

ба що, бунтували?.. За що ж нас у тюрму?
Гарненький офіцер нетерпляче скочив з місця і, підійшовши до них, крикнув:
– Марш! 
– Та за віщо ж це під арешт? – раптом злісно, густим басом бовкнув Данило, 

дивлячись повз гарненького офіцерика у спину офіцерові з пишними вусами. Той по-
малу повернувся й пильно глянув на Данила.

– Гм!.. Так ты еще... Гм!.. Дай ему в рыло, – хитнув він на його передньому.
Передній злякано глянув на Данила, на офіцера, широко розплющив очі і з не-

порозумінням подивився на всіх.
Панії засміялись.

Лінгвістичний аспект – 5

Цікавим фактом добору антропономінації у Володимира Винниченка за-
лишаєтсья врахування звукосимволіки імені. Так, особи, що викликають пова-
гу, іменуються м’яко, мелодійно: Зінь, Санька, Івашко, дядя Павлусь; персонажі, 
котрі засуджуються автором, іншими дійовими особами, називаються не завжди 
милозвучно, в їхніх іменах звучать «жорсткі, грубі»  звуки: Корчун, Коростенко, 
Скшембжховський. Такі припущення можна підтвердити контекстом: «Корчун був 
здоровенний-здоровеннип, удвоє більший за маму, за бабцю й за самого тата. Во-
лосся в нього було таке кучеряве та буйне, що Зінь міг би сховатися в ньому, як 
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– Вот это остроумно! – байдуже бов-
кнув старенький панок, витираючись сер-
веткою. – Это напоминает мне...

Офіцер жвавіше озирнувся до паній 
і, повернувшись, строго крикнув:

– Ну! Дай ему в рыло!
– Ваше благородіє!!! – благаюче під-

няв руки передній.
– Молчать!.. Не хочешь? Ну, тебе да-

дут в рыло.
– Ты! – хитнув він Данилові.– За то, 

что он не хочет дать тебе в рыло, дай ты ему!..
Панії, офіцер і навіть старенький па-

нок весело засміялись.
– Справедливо! – крикнула пані з 

мрійливими очима.
– А потом он тебе даст... А потом оба 

вместе дадите вон тому третьему. Ну!
Данило мовчки, злісно дивився на 

офіцера й сопів носом; передній розтеряно 
посміхався, а задній злякано водив очима 
по всіх і дрижачими руками м’яв картуза.

– Ну! – раптом грізно скрикнув Се-
рьожка і скажено підвівся. – Я с вами шу-
тить буду, что ли. Бей в морду его! – ступ-
нув він до Данила й показав головою на 
переднього.

у бур’яні. І брови, і вуса, і борода теж були страшенно кудлаті та чорні. А зуби 
великі-великі та жовті, як зубки часнику».

Не залишається байдужим В. Винниченко й до семантики імені. Так, очевидно, 
спираючись на змістовий аспект, були поіменовані Ілько, Андрій та Мотря з опові-
дання «Краса і сила». Ілько (за словником «мій бог») справді для Мотрі був утілен-
ням божественної, неземної краси, ради якої вона могла не звертати уваги на синці, 
що раз по раз виникали на її тілі від нещадних побоїв Андрія. Андрій же («мужній, 
хоробрий») – надзвичайно сильна й груба людина: «Ти? Проти Андрія?.. Ти й руки не 
смієш підняти на його. Він тільки подивиться на тебе. То ти й присядеш».

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Полемічна публіцистика Володимира 

Винниченка: інтертекстуальне прочитання.

Наталя Фенько (Кіровоград) 
У статті досліджуються інтертексту-

альні зв’язки публіцистики Володимира Винни-
ченка. Інтертекст розглядається як каталіза-
тор полемічності публіцистичного слова.

Ключові слова: інтертекстуальність (фак-
тологічний, історичний віртуальний), дискурс 
епохи, опонент, полемічна антиномія.

Наукові записки. – Випуск 85. – Серія: 
Філологічні науки (літературознавство), – Кі-
ровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 
С. 373–381.

Данило зблід і глухо промовив:
– За що ж я його буду бить?
– Не рассуждать! Приказываю тебе – и бей!
– Ваше благородіє! – знову благаюче крикнув передній.
– За віщо ж нам таке безчестя!.. Та нас же люди заплюють... Змилуйтесь!.. Хай 

нас господин жандар ударять... Та й одпустіть нас...
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– Я хочу, чтоб вы набили себе морды... А жандарм еще успеет...
Жандарм посміхнувся. Данило переступив з ноги на ногу й глухо бовкнув:
– Одсилайте нас у тюрму...
– Нет... Ты дай ему в рыло, а тогда в тюрьму. Тогда даже в тюрьму не пошлю, 

прямо пущу на все четыре стороны... Слышишь? Обещаю! Ей-богу! Ну?
– Боже мій, боже мій! – жалібно захитав головою передній, а Данило знов пере-

ступив з ноги на ногу й мовчки кам’яно-напружено застиг.
– Ну? – подивився офіцер на Данила. Той не рушився.
І раптом лице офіцерові почервоніло, очі налились кров’ю, вуса якось зашарпались.
– Скрипчук! Да я долго с вами буду... – скажено рявкнув він. – Стреляй их.
Данило швидко глянув на офіцера, на Скрипчука, який злякано витягав револь-

вера, і зразу якось весь скажено зморщився і прохрипів:
– Не маєте права стрілять!
– Что-о? – заревів офіцер і, підбігши до жандарма, вихопив з рук йому револь-

вера й шарпнув до себе.
Жандарм поспішно скинув з шиї шнурок, на якому був причеплений револьвер, 

і злякано замер знов.
Панії ойкнули. Передній і задній великими очима дивились поперед себе і, ви-

дно, мало вже що бачили.
Але тут гарненький офіцер хутко підійшов до Серьожки, твердо схопив його за 

руку й промовив:
– Сережка!.. Плюнь!.. Не нужно... Под суд за какую-то сволочь... Оставь... 

Плюнь!
– Н-нет!.. – хрипів Серьожка. – Я его заставлю... Я ему покажу право...
– Сергей Семёныч! – підбігла пані з мрійними очима. – Бог с ним!.. Отправьте 

в тюрьму, и довольно.
Офіцер з пишними вусами пустив револьвер і, важко дихаючи, повернувся до панії.
– Лариса Ивановна!.. Я их заставлю!.. Они должны это сделать для вас...
– Не нужно... Я не хочу...

Лінгвістичний аспект – 6

Зміст образу Мотрі різко протиставляється семантиці оніма (пор.: Мотря – 
«поважна заміжня жінка»: «Чого дивишся? Не пізнав, може, ще й досі? Я – Мотря! 
Мотря! Мотря! Твоя полюбовниця... Може, поцілуєш? Ха-ха-ха! А Андрій за се мене
ще буде бить...».

Як бачимо, ні в поведінці, ні в манері спілкування не відчувається ніякої
поважності й поміркованості заміжньої жінки, та й, власне, Мотря заміжньою не 
була, бо ніяк не могла вибрати, кого більше любить – красивого Ілька чи сильного 
Андрія, дарма що виховувала Андрієвого сина.

Отже, погляд на антропонімію творів Володимира Винниченка в комуніка-
тивному аспекті допомагає відкрити нові, порівняно з експлікацією внутрішньої 
форми, можливості її стилістичного використання. Конотації антропоніма сприя-
ють прочитанню художнього змісту образу-носія оніма, формують у читача відпо-
відне ставлення до цього образу, а тому й дають можливість адекватно сприйняти 
твір словесного мистецтва. !
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– Нет! Я их заставлю! Слышите, вы! 
На свободу ПУЩУ. Дам по рублю на вод-
ку. Слышите! Бей!

– Ваше благородіє! Пустіть нас! – 
схлипнув передній.

– Нет!.. Дам по рублю на водку, дай 
ему в рыло. Слышь! Ей-богу, дам... Не ве-
ришь? На.

Офіцер п’яними руками рішуче по-
ліз в кишеню, вийняв гаманець і висипав 
гроші на долоню. Деякі монети покоти-
лись з рук на землю й лягли коло Данило-
вих ніг. Жандарм хотів кинутись підніма-
ти, але офіцер закричав:

– Оставь!.. Пусть... Это им... Бей!.. 
Вот все дам, бей! – рука з грішми йому 
дрижала, вуса розкудовчились, а очі впер-
то вп’ялись у переднього. – Все дам!.. Дай 
в рыло!

Передній глянув на Данила. Данило 
якось прудко зиркав то на гроші, то в зем-
лю, то на гроші, то знов у землю.

– Да бейте, дураки! – нетерпляче 
скрикнув гарненький офіцер. – Да идите 
себе ко всем чертям! Бери деньги и бей! – 
звернувся він до переднього.

– Ну, кто ударит, тому все даю! – 
крикнув офіцер з пишними вусами. – Ну?

Всі замерли. Передній якось криво 
посміхався, щось шепотів, Данило сопів 
носом, панії і старенький панок з жадним 
напруженим інтересом ждали.

– Ну? – хитнув офіцер рукою. Моне-
ти брязнули на руці.

Три сірі постаті, як за магнітом, по-
вернули на брязкіт голови, і на сірих, 
висмоктаних голодом обличчях висту-
пило ще більш щось неспокійне, щось 
несміливо-жадне. Данило  переступив  з  
ноги  на  ногу й  важко сопнув носом. За-
дній присунувся ближче.

– Ану, интересно!.. – сладострасно 
прошепотіла пані з мрійними очима і при-
сунулась ще ближче, жадно водячи очима 
по спійманих.

«Винниченко-психолог орієнтувався 
на Винниченка-філософа. Дослідження і 
одного, і другого варто брати до уваги су-
часним очільникам суспільства й урешті 
усвідомити, що спокій кожного з нас безпо-
середньо залежить від добробуту найниж-
чих його прошарків. Голодна, озлоблена,
переконана в своїй непотрібності державі
людина становить небезпеку для інших і 
для  себе».

«Голод зробив із трьох осіб одну го-
лодну істоту, керовану одним бажан-
ням – добути зерна. І тільки коли перед
цією триєдиною істотою постає загроза 
смерті, починається диференціація. Бо ж 
у такій ситуації кожна людина не схожа
на інших: «Данило мовчки, злісно дивився
на офіцера й сопів носом; передній роз-
теряно посміхався, а задній злякано
водив очима по всіх і дрижачими руками 
м’яв картуза...» Так тривало недовго. Що-
йно почули звук монет, «три сірі поста-
ті, як за магнітом, повернули на брязкіт
голови, і на сірих, висмоктаних голодом об-
личчях виступило ще більш щось неспокій-
не, щось несміливо-жадне...» Саме ці обра-
зи, ці твори письменника і є художнім уті-
ленням його уявлень про дисконкордизм».

І. Ведмідь
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NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Росіянізми у творчості В. Винниченка.

Тетяна ГРОМКО, 
Роксолана СТЕЦЮК (Кіровоград)

Письменник використовує росіянізми для 
окреслення мовного колориту епохи, в якій 
живе персонаж. Вони вживаються в автор-
ській мові, внутрішніх монологах і переда-
ють хід думок, вичленовують потік свідомос-
ті персонажів з авторського дискурсу. Дня
характеристики мови малоосвічених персо-
нажів В. Винниченко вживає росіянізми, щоб 
показати, що вони були поширеними в того-
часному житті.

Ключові слова: росіянізм, калькування, 
мовний колорит, авторський дискурс.

Наукові записки. – Випуск 92. – Серія: 
Філологічні науки (літературознавство,
мовознавство), – Кіровоград: РВВ КДПУ  ім. 
В. Винниченка, 2010. – С. 299-305.

Офіцер знову брязнув грішми, мовч-
ки посміхаючись.

– Ваше благородіє!.. – з мукою 
схлипнув передній. – Здєлайте милость, 
пожертвуйте так. Голодні ж ми... Дітки у 
нас... Ваше благородіє!

Данило ворухнувся. Передній насто-
рожено глянув на його й замовк, прудко,
неспокійно бігаючи по всіх очима. 

– Не-ет, дай в рыло... – посміхнув-
ся офіцер і знову брязнув грішми. І п’яні,
ситі очі його задоволено ходили по голо-
дних, напружених постатях трьох сірих 
спійманих людей. А сірі спіймані люди 
знову заворушились, знову насторожено, 
боячись зустрітись поглядами, забігали 
очима й мовчки стояли проти панів з мас-
ляними очима, повними жадності.

Раптом Данило повернувся до пере-
днього і, не дивлячись на його, глухо бов-
кнув:

– Бий, Семене...
Передній одступив навіть назад...
– Нічого, бий!.. Давайте гроші... – 

повернувся Данило до офіцера.
– Нет, сначала в рыло, – п’яно хит-

нувся офіцер.
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– Ну!.. – сопнув якось Данило і, розмахнувшись, вдарив Семена по лиці. Потім 
зразу ж поспішно одвернувся і глухо бовкнув до офіцера: – Давайте! Вдарив...

– Нет, подожди! Теперь он тебя!
– Конечно! – з захопленням підхопила пані з мрійними очима.
Данило круто повернувся до Семена, який якось криво посміхався, і, дивлячись 

убік, жорстко промовив:
– Бий і ти!.. 
Семен зам’явся.
– Та бий! – злісно рявкнув Данило. – Чого там ще. На!
Пани жадно дивились. Передній розвів руками, потім підняв одну руку й несмі-

ло вдарив Данила по лиці. Данило знов зараз же повернувся до офіцера і, понуро гля-
нувши на його, бовкнув:

– Вже!
– Ну, вот! – задоволено посміхнувся офіцер і, піднявши руку, струснув гроші 

на землю.
– Собирайте!
Семен, Данило й задній дядько поспішно нахилились і, жадно хапаючи монети, 

стали повзати по землі під ногами жандармів, панка та паній, одпихаючи один одно-
го, сварячись і навіть видираючи один у одного.

А пани стояли над ними, навмисне одпихали в другий бік монети і, хльоскаючи 
з задоволенням в долоні, кричали: 

– Браво!.. Бр-раво... Так! Не поддайсь!
Зорі сумно дивилися з темного неба і крізь листя здавались заплаканими; ці-

кавий вітер боязко шелестів у віттях, а метелики, не звертаючи уваги ні на крик 
та сладострасне хльоскання ситих, п’яних людей, ні на повзаючих, голодних, сірих 
людей, літали й бились об скло, вперто лізли на вогонь, і падали, і повзали, і знов 
летіли на вогонь.
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До спецсемінару:
Горький і Україна

відкриваю наново Горького
йду до нього крізь частоколи
цитат-ні – основоположник
соцреалізму – і: Хай
гряне сильніше буря! – і:
Сонце сходить – заходить... Окови –
залізна сторожа... – або:
або про ту річ, сильнішу
від «Фауста» Гьоте (нонсенс!) –
веле-Сталін не помилявся,
а ти помилявся, Максимовичу:
мовляв, не треба нам мати 
української «Матері», –
і – про діла Артамонових
(чудовий переклад Євгена Плужника...)

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ

Максим Горький:
сорокарічний конфлікт

читали хіба емігранти 
на теренах Жовтого Д’явола
(на терезах Червоного – 
тема: Горький і Україна
вимагає розчленування:
Коцюбинський, Стефаник, Тичина – 
само собою...) – Ти плакав
над українською піснею,
над «Кобзарем», замилуваний – 
Франко з Гнатюком у Львові...
Горький – наш досвід гіркий
кісткою в горлі Сталіна
Сам – гін
незавершений гін

Оксана Забужко
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1908

На початку 1900-х успіхи української прози асоціювалися передусім з іменами 
М. Коцюбинського та В. Винниченка. Сталося так, що саме ці два письменники пе-
ребували деякий час на острові Капрі, який мав завдяки Максиму Горькому на ту по-
ру репутацію європейської літературно-мистецької Мекки.

В.Винниченко жив на Капрі значно менше (1908 р.), ніж М. Коцюбинський 
(1909, 1910, 1911 і 1912-му роках), проте йому першому судилося пізнати визнаного 
російського літературного метра у безпосередньому спілкуванні. 

«Недавно зазнайомився тут з Горьким – повідомляє Винниченко у листі від 10 
квітня 1908 року Коцюбинському. – Дуже мені не хотілося йти до його «на прощу», 
та, спасибі йому, сам, дізнавшись якось, що я на Капрі, покликав мене до себе. Запрошу-
вав писати до «Знання». Звичайно, я з охотою згодився, тим паче на таких умовах, які 
запропонував він: писати по-укр[аїнському] і самому з рукопису перекладати свої ро-
боти. Погано тільки, що завжди у його буває стільки всякого люду, що не можна до ла-
ду побалакати і придивитися до сеї надзвичайно інтересної людини».

Звичайно, письменника й політемігранта приваблювало горьківське оточення, 
як і перспективи на загальноросійську літературну сцену, – проте мине не так багато 
часу, й ідилія в стосунках з Горьким змініться досить гострим конфліктом. 

 «На днях Горький прочитав переклади «Голоти», «Голода» й інш. Йому дуже впо-
добалась «Голота», а також всі другі. І ми вже умовились, що восени вийдуть в видінні 
«Знанія» два томи моїх оповідань. Мушу готувати матеріал до іюля. А переклади зро-
блено препогано, так що прийдеться багато попрацювати мені коло їх. Думаю, що як 
вийдуть ці книжки в «Знанії», то я зможу твердіше стати на ноги і в матеріальному, 
і в ідейному смислі. Може, тоді менше залежатиму від смаку «груп читачів», до якого
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зараз мушу прислухатись і насилувати себе. А чого я найбільш не любив з дитячих 
літ, так це якраз насильства, в якій би формі воно не виявлялось. Горький прийняв та-
кож «Дізг.» і «Вел. Мол.». «Щаблів» я йому не давав, бо не маю в руках перекладу. Дам 
разом з тією повістю, яку напишу як продовження «Щаблів». Бачите, я таки упор-
ствую! Паралельно ж з цією повістю писатиму все, що не буде розходитись з моєю
істотою, чи то буде вроді «Голода», чи «Рабинь». І те і те не перечить моєму світогля-
ду, моїй суті» – писав В. Винниченко Є. Чикаленку.

Останнє твердження В. Винниченка мало конкретне підґрунтя. У листах Горь-
кого, незважаючи на запевнення останнього в «дружніх, а не вчительських запере-
ченнях» своєму візаві, відчутно менторський, дещо зверхній тиск, продиктований 
«тактичним розрахунком, утилітарним критерієм корисності чи некорисності тво-
ру», а відтак і внесення коректив у мистецьке кредо письменника і його громадян-
ської позиції: «[...] «Моє больное место – искание цельных людей» – пишите Вы. До-
рогой мой – не то важно, как люди относятся к Вам, а то, как Вы смотрите на них. 
Несчастние нине, маленькие куски великого, но разбитого целого – посмотрите, с ка-
кой тоской, с какой горячностью они стремятся вновь к единению, к гармонии с ми-
ром и друг с другом – к воссозданию нового єдиного, нового мира гармонии и красоты!

Не жалеть – это обидно и разьединяет, не любить – это нам не по силам: но 
уважать людей необходимо, вот что думаю! Уважать эти куски для р[еволюции], коя 
умела когда-mo создать столько прекрасного, сказочного, сильного.

Теперь, во дни, когда каждый должен тратить лучшие силы свои на самозащи-
ту, – это дробит людей, делая их ещё мельче и ничтожнее – плохо! И вот мы должны: 
думаю и верю – говорить им о необходимости единения, о слиянии духа их во единое 
пламя» .

«[...] «Мерило моей ценности» – пишите Вы – «отношение людей ко мне». Так 
ли? Следует ли человеку ставить себя в зависимость от того, как к нему относят-
ся другие? Не это ли, между прочим, – создает ту неустойчивую психику, которая 
отличается современный интеллигент? Затем Вы говорите: «хочу самой большой 
славы, ибо, по-моему, она – самая большая полезность для людей». Но Шопенгауэр 
славен своей философией, а полезна ли она? Славен и Толстой своею проповедью хрис-
тианского анархизма – но опять-таки – полезна ли она?

Полезно для людей – что? Для меня только то, что увеличивает их енер-
гию, укрепляет и развивает сознание связи человека со всем миром, увеличивает ак-
тивность людей, ускоряет темп жизни. С этой точки зрения – всякое учреждение 
незыблемости той или иной «истины» – не полезно, а вредно для людей, ибо оста-
навливает ход их к строительству новой жизни, в коем и заключается высший и 
радостный смысл каждого сегодня, каждого завтра» .

Так створювалися теоретична засади для майбутньої (від 1917 року) суспільної 
практики – «i знеособлення «Я» колективним «Ми», i будівництво «пролетарської 
культури», i витіснення старої peлігії – новою...».

Втім, В. Винниченко поки що відверто й щиро ділиться з М. Горьким тими
пекучими проблемами, які його хвилюють, – а це насамперед проблеми моралі, бо-
ротьби i гармонії статей, фізіологічної спадковості, шлюбу, материнства, вроджених i 
набутих інстинктів тощо.

І все це він так чи інакше порушує у своїх творах: «[...] Прежде всего меня глу-
боко занимает вопрос об отношении человека к инстинктам, на первый взгляд, быть 
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может, и почтенным, священным, но «сутности дей-
ствительно так неприкосновенным, что разум и во-
ля не смеют нарушить их даже в таких случаях, как 
у меня в пьесе. — Затем, двигателем человека явля-
ются, в конечном счёте, его потребности, желания. 
За последнее время, в состоянии инерции разруше-
ния многие впадают во всякого рода индивидуальные 
анархизмы и анархические индивидуализмы. Это, 
по-моему, не более не менее, как усталость людей, 
отчаяние, признание себя бессильными в борьбе с 
многодальним опытом, в борьбе с массой материа-
ла, который выдвигает жизнь и который нужно ор-
ганизовать у себя в мозгу. Они справиться с этим не
могут, а потому и машут руками, – не нужно нам, 
дескать, никакого этого будущего, есть минута, бери 
её и больше ни о чём не думай. Мир – это Я, мои жела-
ния. Верно, даже принесение себя в жертву ради дру-
гих есть моё желание, которое превысило прочие, ко-
торое обняло многих, которое в гармонии с разумом 
и дальнозорким опытом. Вот и этот вопрос меня за-
нимает. Его я тоже хотел бы поставить на обсужде-
ние общества. Всё же вместе я конкретизировал на 
вопросе о детях, о будущем человечества.»

У короткому, але драматичному епістоляр-
ному діалозі між В. Винниченком та М. Горьким 

«Нещасна, неправдива лю-
дина, що добровільно й легко 
зрікається рідної мови; щасли-
ва, праведна людина, що в ра-
дості і в горі будує слово своєї 
землі. Нещасні, прокляті бать-
ко й мати, що сплоджують
перевертнів; щасливий, непе-
реможний народ, що породжує 
своїх захисників і оборонців».

Б. Харчук

(1908 – 1909) – перипетії навколо публікацій творів письменника у горьківському 
видавництві «Знание». М. Горькому сподобалися деякі ранні твори Винниченка (зо-
крема «Голота»), і він запросив молодого автора до участі в збірниках свого видан-
ня. Але потім – передусім якраз тому, що Винниченко виступив із творами, в яких 
відчутно звучали занепадницькі, на думку Горького, мотиви, – відмовився від спів-
робітництва з ним. Хоча за цей період в семи листах Горького і шести Винниченка

Лінгвістичний аспект від Ольги Крижанівської
Мовний образ України початку ХХ ст. у творах Володимира Винниченка

Розбудова нової української літературної мови – процес довготривалий і
непростий, що зумовлено передусім позалінгвальними чинниками: в часи Івана 
Котляревського й Тараса Шевченка, а також через півтора століття, в роки плідної 
літературної діяльності Володимира Винниченка, Україна залишалася розшмато-
ваною між кількома імперіями, які не були зацікавлені в утвердженні українського 
мовного стандарту нарівні з унормованими формами мов титульних націй. Науко-
во доведено, що «утворення спільного для всієї України літературного стандарту
на засадах діалектної многоосновності, органічного поєднання елементів різноді-
алектного походження відбулось у 20-х роках XX ст. в добу «українізації»», тобто 
значно пізніше перших літературних спроб В. Винниченка.
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знаходимо роздуми про ставлення до людей, життєві парадокси, революціонерів, 
майбутнє людства, інстинкти – тобто повний спектр морально-етичних та соціаль-
них проблем, які й стали, по суті, основою майбутнього конфлікту, оскільки світо-
глядні й літературно-мистецькі позиції письменників багато в чому виявились діа-
метрально протилежними. Слід зауважити, що, незважаючи на суцільні суперечнос-
ті, В. Винниченко завжди був послідовним у своїй гострій полемічній настанові що-
до російського великодержавництва і шовінізму. 

Красномовним свідченням в цьому сенсі є два його відкритих листи до Макси-
ма Горького (1909 і 1918 рр.), які через двадцять років по тому знайшли своє продо-
вження в статті В. Винниченка «Була, є й буде». У них Винниченко постає яскравим 
публіцистом, захисником національної гідності українців.

1909

1909 року напруженість у стосунках між Винниченком і Горьким сягнула сво-
го апогею. Свого часу на Капрі, а можливо раніше – в Женеві, Горький запропону-
вав письменнику видати у «Знание» три томи його творів у російських перекла-
дах. Винниченко охоче відгукнувся на пропозицію Горького і, повернувшись з Італії
до Швейцарії, знайшов перекладачів, які разом з ним виконали належну роботу.
Проте справа з виданням тритомника почала затягуватися, і по тривалому часі 
В.Винниченко «вибухнув» гнівним посланням.

У листі до Горького від 5 травня 1909 р. письменник звинуватив його в порушен-
ні попередньої угоди про видання творів, в неповазі до «чужої праці» і в нешанобливо-
му ставленні до української культури взагалі. Надіславши копію цього листа до Є. Чи-
каленка, Винниченко попросив останнього відредагувати і надрукувати в «Раді»: «Ви 
вже викиньте, додайте, змініть, лишіть так, як хочете. Я цілком погоджуюсь з тим, що
вийде, бо вірю, що Ви мені лихого не зробите». Справді, Є. Чикаленко вмовив Винни-
ченка не друкувати «останній уступ» про «неповагу російських інтелігентів до україн-
ства». Проте саме він і вагомий для подальшої оцінки конфлікту між Винниченком та 
Горьким: «... Вы мне когда-то с восхищением говорили о прелестях Украины, о своей люб-

Лінгвістичний аспект – 2

Володимирові Винниченку на зламі століть довелося працювати в літературі, 
яка вже знала «художньо-словесний почерк» Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мир-
ного, Михайла Коцюбинського, Івана Франка, Лесі Українки, Бориса Грінченка, Ар-
хипа Тесленка, Михайла Старицького, Павла Грабовського та десятків їхніх попе-
редників на чолі з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Марком Вовчок 
та ін. Утверджувана українська мовно-літературна традиція пам’ятала свої непро-
сті дискусійні проблеми, що вилилися в різкі дебати кінця 90-х років XIX ст. щодо 
узгодження двох літературних практик – західно- та східноукраїнської. Потрапивши 
під вимогливі оцінні коментарі літературних інтелектуалів, українськомовний текст 
кінця XIX століття зазнав доскіпливої перевірки на літературність, яку переніс і в
наступне століття як постійний і неминучий процес. Але все ж це ще був час випра-
цювання мовної норми, а тому «у літературі початку XX ст. значно вільніше... ужива-
лися діалектні, локальні слова й вирази – як західні, так і східні». 
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ви к языку ея, хотя Вы его не понимаете (странная любовь!) и понимать никакого же-
лания не высказываете, возможно, что Вам нравится и борщ наш, и гопак. Но, как и мно-
гие, даже не истинно-русские, Вы свыклись с той мыслью, что «хохлы» эти, собствен-
но (говоря по душам), и не нация вовсе, а добродушные, непременно «хитрые и ленивые» 
обитатели южных губерний единой неделимой Великой России. Можно, конечно, сде-
лать уступочку даже (как выразился один русский прогрессист по поводу ук[раинских] 
национальных требований г-жи Руссовой), но серьезно смотреть на социальные, полити-
ческие, культурные требования украинцев к[а]к народа, поставленного в иные условия 
жизни, нежели русский, это и ненаучно, и смешно, и даже вредно для общественного дви-
жения. Понятно, что при таком отношении ко всей украинской нации очень легко позво-
лить себе то несерьезное и странное отношение, которое проявилось у Вас к переводчи-
кам с украинского и ко мне, украинскому писателю. Нет сомнения, что ни с поляком, ни 
тем более с представителем какой-нибудь государственпой нации (французом, англича-
нином) Вы ничего подобного бы себе не позволили».

Так з’явився в «Раді» (1909. – № 119) відредагований Чикаленком «Відкритий 
лист Горькому».

З оригіналом листа Винниченко у Львові ознайомив і Коцюбинського, про що 
останній писав дружині 26 червня 1909 р.: «Листа до Горького Винниченко читав
мені сам, він дуже не сподобався мені. Коли Горький прочитав листа в «Раді», був дуже 
засмучений, схвильований, все ходив по хаті й казав: «Так мне и надо, пока я издатель. 
Откажусь от дела («Знание») – тогда не буду иметь подобных неприятностей».

У появі даного листа, а надто не опублікованого у «Раді» «уступа» з нього, пев-
ну роль, на думку Н. Крутікової, відіграла й «горьківска критика Винниченкових 
п’єс, надісланих на початку 1909 р. для публікації в збірниках «Знання» («Базар» і, 
можливо, «Memento»); автор з критикою не погодився, відстоюючи право на влас-
ні принципи зображення психології та дій персонажів». Імовірно, що В.Винниченко 
не забув і той штрих до характеристики М. Горького, який не міг залишитися непо-
міченим, з листа М. Коцюбинського від 15 квітня 1908 року: «Радію за Вас, дорогий 
товаришу, бо думаю, що Ви тепер поправитесь: я пом’ятаю, яке на Капрі чудове по-
вітря і як там скрізь гарно. Та ще й компанія у Вас інтересна! Я гадав собі, що Горький 

Яке ж місце творчості Володимира Винниченка у виробленні українськомов-
ного стандарту в царині художньої літератури?

Загальновідомо, що В. Винниченко потрапив під різку критику І. С. Нечуя-
Левицького через суржикові вкраплення в художніх творах; дорікали йому і за вжи-
вання росіянізмів, просторічних та жаргонних слів. Але художній світ, створюва-
ний великим майстром, і надалі залишався далеким від бажаного еталону літератур-
ної мови. Можна дорікати авторові за ненормативні елементи, а можна спробувати 
зрозуміти таку наполегливість митця у вживанні специфічних форм і лексем. Саме
вони дають можливість вибудувати кілька моделей мовного буття України від почат-
ку і до середини XX століття. Якби Володимир Винниченко писав бездоганною (на-
віть в тогочасному розумінні!) літературною мовою, то використати його твори як 
джерело вивчення функціонування української мови, її варіантів, інших мов на на-
ших теренах на початку XX ст. було б неможливо.
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дуже горда людина та що він ворожий (або щонайменше – цілком байдужий до всього 
українського). Деякі підстави для такого виводу я мав. Ще роки 3-4 перед сим, як тіль-
ки вийшов 1-ий том моїх оповідань у Київі, я (от наївна людина!) наважився посла-
ти свою книжку тим з російських письменників, кого я найбільше люблю. В числі їх був 
і Горький. Чехов і Короленко незабаром мені одписали і прислали свої книжки, а Горь-
кий – мовчок і досі, хоч посилка пропасти не могла, бо була послана рекомендованим. 
Ну, та се дрібниця, і може, вивод мій був цілком неправдивий».

З часом Винниченко почав цікавитися ставленням Горького до себе. Вже 2 черв-
ня 1909 р. він запитував Коцюбинського: «Як там тепер на Капрі? Мені все ж таки 
цікаво, що говоритиме Горький про мене. А говорити, мабуть, буде, коли довідається, 
що Ви – український письменник. Якщо можна, напишіть мені».

М. Коцюбинський, добре розуміючи причини зацікавленності Винниченка, від-
разу відповів адресатові: «У Горького я був і доволі часто буваю. Він все хвалив мені Вас 
і жалкував, що Ви пишите йому «обидные вещи». Коли ж прочитав у «Раді» листа Ва-
шого, то дуже засмутився, посумнів, усе ходив і повторяв: «так мне и надо», «так и 
надо, пока я в издательстве». Я його не розпитував, бачачи, що він переживає непри-
ємність, а сам він на сю тему ширше не говорив. На мою думку, дуже досадно, що вий-
шов цей інцидент... Чи Ви що пишите тепер? Горький мені говорив: «Я чувствую, что 
В[инничен]ко накануне большой вещи». Дуже хотілось би, щоб він був пророком, та я 
навіть певний, що воно так мусить бути». 

У тому ж році В. Винниченко намагався налагодити ділові контакти з М. Горь-
ким за посередництвом М. Коцюбинського. Тональність листів відмінна, і передає 
вона ту гаму почуттів і змін у настрої що були притаманні яскраво холеричному тем-
пераментові В. Винниченка – з одного боку емоції ображеної людини, з іншого –
нагальна потреба виконання суспільно значимої роботи: «У нас є думка запросити до 
співробітництва Горького і Луначарського. Але то такі шишки, що ми ж не спроможе-
мося платити їм їхній руський гонорар, а наш видасться таким мізерним, що сором і 
пропонувать. Хіба що попрохать їх дати свої прізвища «для фасона»? Але після інци-
денту зо мною Горький, певне, й на це не згодиться. Чи не могли б Ви як-небудь побала-
кати з ним з цього приводу від групи українських марксистів? Мені, Ви розумієте, не 
зручно звертатись до їх. Буду Вам дуже вдячний».

 «Коли цей лист знайде Вас на Капрі й Ви будете у Горького, то передайте йому 
мій привіт (коли схоче прийняти). Я вже перекипів, хоч і стою все ж на тому, що він 
поводився негарно в тій нещасній справі зо мною».

Лінгвістичний аспект – 3

Спробуємо проаналізувати мовний світ України, що постає зі сторінок оповідан-
ня «Раб краси». Під мовним світом тут ми розуміємо систему мовних кодів, які були
типовими для певної території в конкретний історичний період. Розуміючи, що ху-
дожнє полотно є тільки одним (і досить своєрідним) із багатьох джерел вивчення мов-
ного буття суспільства, ми віддаємо належне Володимирові Винниченку як високо-
талановитому реалісту, для якого гра мовних кодів була частиною творчої лаборато-
рії створення справжньої художньої України.

Уважне прочитання аналізованого оповідання дозволяє виділити чотири мов-
них образи України, чотири різномовні віддзеркалення тогочасного буття.    
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Проте питання подальших особистих контактів чи листування М. Горького і
В. Винниченка залишається проблематичним і на сьогодні. Н. Крутікова робить при-
пущення, що особиста зустріч митців могла статися наприкінці листопаду 1916 р., коли 
російський прозаік спілкувався з представниками української культури та науки у Мо-
скві – в редакції журналу «Украинская жизнь»... Незадовго до цієї зустрічі М. С. Гру-
шевський писав Горькому: «В кружке земляков в присутствии нашего общего знакомо-
го я сообщил о вашем плане, который был встречен общим сочувствием». Таким «общим 
знакомым» міг бути і Винниченко, що жив у цей період у Москві й брав участь у роботі 
редакції журналу. Доказом даного припущення є спогади О. Саліковського «Про одну не-
написану книгу», в яких говориться, що Винниченко «в цей час перебував у Москві неле-
гально під ім’ям Івана Петровича і брав участь у зустрічі».

Варто зауважити, що ставлення самого М. Горького до творчості В. Винниченка
не змінилося з часом на краще – свідченням цьому є розгромний лист В. Миролю-
бову з приводу роману «На весах жизни» (1911 р.): «Твір Винниченка майже талано-
витий – якщо вважати талантом працелюбність, з якою він зібрав весь бруд і мер-
зенність життя, щоб кинути ними в обличчя вчорашніх «святих і героїв», тепер, як 
виявилося, винних у всіх найважливіших гріхах світу. Про російську інтелігенцію так 
обвинувально не говорили ні Маркевич, ні Клюшніков, ні Крестовський, і навіть сам 
Дьяков-Незлобін – милосердніші за Винниченка.

По суті, старі реакційні письменники, говорячи про революціонерів, завжди гово-
рили одне й те ж:

«Царю! Пам’ятай про афінян».
Вони помічали в революціонерові – динаміку, вони його боялися і лякали ним.
«Так ось за ким ми йшли?» – скаже російська демократія про революціонерів на-

передодні нової революції, в якій вони знову хочуть працювати. Славна буде революція 
ця, якщо на чолі її стануть садисти й мазохісти Винниченка!»

«Так ось кого ми боялися, ось вони які, ці будівники нового життя?» – торже-
ствуючи, скаже всеросійська наволоч, прочитавши Винниченків твір».

Далі йде скрупульозне «препарування» твору з єдиною метою: відшукати до-
кази тому, що «технічно – твір слабкий: мелодраматичний, переповнений повторами 
і нудний – всі герої розмовляють однією й тією ж мовою, книжно і кепсько. Багато-
пущено публіцистики, карикатури і щонаймодніших ідей, не пережованих автором».

І на завершення: «Ви, мабуть, зробили б добре діло, порадивши авторові прочи-
тати «Марево», «Панургове стадо», «Чад життя», «Гуртківщина (Наші кращі люди 

Найпримітнішим є українськомовний образ освіченого інтелігента-письмен-
ника, автора твору. Михайло Слабошпицький, поціновуючи внесок  В. Винниченка в 
розвиток рідної літератури, віддає належне його мовотворчому таланту: «... Прозаїк 
справді віртуозно володіє словом, уміє кількома точними штрихами окреслити плас-
тично виразну й психологічно достовірну картину». В. Русанівський, наголошуючи 
на значному внеску В. Винниченка в нормалізацію української літературної мови, за-
значає: «Високий інтелектуалізм, поєднаний в абсолютним мовним реалізмом, – ось 
головна особливість мовного матеріалу цього автора».
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– гордість нації)» Незлобіна-Дьякова, «Що робили в 
романі «Що робити?» Цитовича, «Нігілістів» Ціона; 
нехай він, невіглас, подивиться, куди потрапив зі сво-
їм зловтішанням. Він побачить у цих книгах, що весь 
бруд, який можна зібрати й кинути в обличчя і в серце 
замученої російської інтелігенції, – вже зібрано й ки-
нуто, не гірше, ніж він робить це. А мені, будь ласка, 
відтепер не присилайте писань Винниченка, я знаю 
літературу цього напрямку, і вона мене не цікавить.

Я, звичайно, розумію, що він пише з бажання 
«послужити правді», але я знаю також: і про те, що 
деякі з тих, хто служить, небезпечніші за ворогів».

Однак суперечка з Горьким вже вийшла за межі 
особистого конфлікту, свідченням чого може бу-
ти, наприклад, «Открытое письмо к русским писа-
телям». Надруковано в російськомовному часопи-
сі «Украинская жизнь» (Москва), 1913, ч. 10. Па-
ралельно надруковано в російській газеті «День» 
(СПБ), ч. 280, 2. ХІ. 1913 р. Газета «Рада» (Київ) по-
дала передрук листа в перекладі українською мовою 
під заголовком «Лист В. Винниченка до російських 
письменників». Того ж року передрук листа подала 
газета «Приазовский край» (ч. 275) під заголовком 
«Хохлы в русской литературе», а 1930 р. під першо-
назвою – газета «Украинская жизнь» (Харбін, 16. I.). 

29 липня. Вапліте прислало 
свій журнал. У ньому поки що 
вичитав, що Горький не визнає 
українську мову за мову, «тіль-
ки за наречие». Горький! Чого 
тоді вимагати від інших. Цей 
недоук у всіх ділянках довчився 
тільки в руському імперіялізмі.

В. В. Щоденник, 1927

Публікація листа мала широкий відгук у російській пресі. Так, К. Пересвєтов 
у статті «Слишком!» («Одесский листок», 20. Х. 1913) твердив, що «национальная 
мелочность и болезненная предчувственность гипертрофировали реакцию В. Ви-
нниченко», а газета «Утро России» (Москва, 1913, №240) звинуватила письменни-
ка в тому, що він «утопист и хочет запретить русскоязычным писателям пользовать-
ся местными говорами, которых столь много в России». З полемікою на глумливу 
статтю С. Петрашкіна «Ась и що» з приводу листа в газеті «День» (СПб, 1913, №282) 
виступив А. Василько (А. Ніковський) у статті «Відповідь на лист В. Винниченка» 
(«Рада», К., 23. ХІ. 1913). В газеті «День» (1913, №301) був надрукований і колек-
тивний лист українських студентів (за 20 підписами) з висловленням підтримки й
солідарності з В. Винниченком з приводу його відкритого листа. Передруковуючи
колективного листа студентів в українському перекладі, газета «Рада» (К., 23. ХІ. 
1913) в редакційній передмові «Спочуття В. Винниченкові» констатувала, що «лист 
В. Винниченка, видно, дійсно зачепив болючу для нас справу, бо наша редакція теж 
одержує листи з виразами спочуття й солідарності з виступом В. Винниченка від 
окремих осіб, від гуртків та інституцій. Але щось не знати, щоб лист В. Винниченка
викликав серйозне обговорення в російській пресі [...]. Мабуть, більше висновків з 
листа В. Винниченка зробить для себе українське громадянство, ніж російське».
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ

Когда я беру в руки рассказ из «хахлацкой» жизни какого-нибудь русского пи-
сателя, меня всегда охватывает смешанное чувство неловкости, стыда и боязни.

Такое чувство бывает, когда приходишь 
в общество с человеком, страдающим слабо-
стью к еврейским или армянским анекдотам. Че-
ловек, вне сомнений, хороший, чуткий, умный, 
наблюдательный. Пока дело не касается анекдотов, 
говорить с ним, слушать его — наслаждение.

Но вот по какой-то ассоциации ему припоми-
нается еврейский анекдот, и наслаждение перехо-
дит сначала в чувство неясной тревоги, напряжен-
ного ожидания бестактности и, наконец, горяче-
го стыда за хорошего, умного человека, за евреев и
армян, за себя и за слушателей, старающихся под 
неловкими улыбками скрыть мучительное недоу-
мение, стыд и досаду.

Подобное чувство, говорю я, появляется у ме-
ня (да не у одного меня, а, наверно, у большинства 
читателей-украинцев!), когда приходится читать 
рассказы русских писателей о «хахлах», как издав-
на принято в русской литературе выражаться об 
украинцах.

Этой грустной слабостью к «хахлацким» анекдотам страдают, за немногими 
исключениями, все русские писатели. Особенно же она приняла угрожающий, поч-
ти эпидемический характер за последние несколько лет. «Хахол» непременно най-
дется у каждого беллетриста. В этом, понятно, ничего удивительного нет: «хахлов» в 

З досліджень періоду  
«Перестройки» (кінець  80-х 
минулого століття)

«До речі, своє ставлення до 
братнього російського народу 
яскраво проілюстрував один з 
його героїв ще в ранньому опо-
віданні «Уміркований» та «щи-
рий», висловлюючись досить 
красномовно: «Геть, чортова 
кацапня, з наших українських 
тюрем!»

Лінгвістичний аспект – 4

Простежимо особливості авторського письма в тексті оповідання «Раб краси». 
Володимир Винниченко – майстер створення мініпейзажу, як своєрідного тла для 
передачі психологічного й фізичного стану героїв:

Мовчало небо, високе, широке і наче зблідле від спеки, яка, здавалось, сунула від його 
все дужче та дужче на маленьке подвір’я, устелене знесиленими людьми... (23); 

І знов минали дні, душні і довгі. Знов блукали всі по подвір’ю та по станції, і в очах 
їх стояли мляві, одноманітні, уперті думки. І здавалось, сі думки проймали кожний рух 
їхній, густо обплутували їхні сірі, потомлені постаті, і через те сі постаті й посувались 
так мляво й ліниво (23). 

Деінде пейзажні картини розлогіші: ... і в очах стоїть картина. Поле. На горбі буй-
но хитається під холодним вітром ранку сиве жито; хитається і слухає веселих, бала-
кучих жайворонків. Вони наче поспішають сказати йому, що вже далеко-далеко за селом 
сонце віялом розставило в небо свої золоті пальці і зараз буде тепло-тепло. Внизу, за га-
єм, клепає хтось косу: скрипить десь віз за могилою, а попід гаєм на толоці пасеться че-
реда, і звідти, переганяючи одна одну, біжать з хурчанням дві ноти (26).
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России более 30 миллионов, они занимают громадную часть империи, жизнь послед-
ней в очень незначительных проявлениях обходится без их вольного или невольно-
го участия.

Естественно, что всякий более или менее отзывчивый писатель старается в сво-
их работах отразить такое крупное явление. Беды в этом нет. Но вот беда лишь в том, 
как отражается у них это явление. Анекдот тоже будто отражает характер евреев или 
армян, но к а к?

Об этом я позволю себе сказать несколько слов. Делаю я это по двум мотивам. 
Один – чувство обиды члена той нации, которую обижают. Другой – обида и стыд за 
тех, которые обижают.

Я не хочу сказать, что обижают сознательно. Если бы это было так, то насто-
ящее мое письмо было бы совершенно бесполезно. Только уверенность, что боль-
шинство русских писателей ни на одну минуту не имеет в виду причинить кому бы 
то ни было обиду своими рассказами или же поставить себя в чьих-нибудь глазах в 
положение рассказчика «из армянского быта», – только эта уверенность дает мне 
смелость привлечь внимание моих коллег на предмет с той стороны, с которой им не 
представлялось случая посмотреть.

Сравнивая рассказы большинства русских писателей, в которых играют роль 
украинцы («хахлы»), с анекдотами, я готов подтвердить это сравнение доказа-
тельствами. Прежде всего, основное сходство таких рассказов с анекдотами – в их
шаблонности, в застывших (и притом никогда не бывших верными) формах изобра-
жения. Еврей, армянин, «хахол», немец, всякий другой представитель чужой наци-
ональности в анекдотах обязательно должен иметь свое «национальное лицо», при 
этом, конечно, такое, которое будет вызывать смех у слушателей и ласкать гордость 

их собственного «национального лица». В этом задача анекдота. О художественной 
правде, о творческом проникновении в характер этих «лиц», понятно, и речи не мо-
жет быть. Известная комбинация фактов и положений на фоне «смешного» «наци-
онального лица» еврея или армянина – и эффект готов. По духу анекдота еврей или 
армянин всегда и везде один и тот: трусоват, глуповат, хитроват, грязноват. Еврей 

Лінгвістичний аспект – 5

Примітними в оповіданні є картини, виписані за принципом зображувально-
го паралелізму: ... сяяв білим світлом в чорне небо (23); Про що він грав, тужливий син 
степів і праці? Хіба він знав? Хіба те знав нічний вітрець, син неба і степів? Один з них 
грав, бо так було потрібно, а другий радісно підхоплював ті згуки, грався ними і котив 
до сумно схиленого жита... (24); Під деревами у затінку недвижні, мов знесилені з од-
чаю, лежали робітники; на станції бігав чогось паровоз, гордо задравши димаря догори, 
і сонце грало на білих лушпайках насіння, розкиданих по подвір’ю (24); Тепер он ноги по-
репались, а там і душа репне (25); І тепер сі ніжні, випещені люди озирались на сих гру-
бих людей (32); Вгорі крізь листя береста, як золоті цвяшки, жовтіли зорі, десь важко, 
стомлено пихтів паровоз; за тином гомоніли люди (26).

Оповідання багате епітетами, порівняннями, які часто складають градацій-
ні ряди: Софрон ... невеличкий на зріст, жовтий і зморщений, як зів’яла вилежана 
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вместо ж произносит з, а вместо з – ж. Армянин любит букву ы и постоянно повто-
ряет «дюша мой».

То же до уныния, до стыда повторяется и в анекдотах «из хахлацкого быта», 
называемых рассказами. Всегда и всюду «хахол» – немного глуповат, немного хи-
троват, непременно ленив, меланхоличен и порой добродушен. О других свойствах
человеческой психики у «хахлов» из этих рассказов совсем не слыхать. Более трид-
цати миллионов их, а такая удивительная неподвижность и односторонность раз-
вития. Что ни фигура, то либо мешковатый дурак, то придурковатый лентяй, либо 
ленивый пройдоха. И редко-редко это – недалекий, сентиментальный, не злой про-
стак, вроде «хахла» М. Горького1.

Примеров и приводить не стану, их слишком много. Каждый, кому интересно
проверить меня, пусть возьмет книги любого русского беллетриста и повниматель-
нее ознакомится с их героями-«хахлами». Характер языка этих «хахлов» совершен-
но аналогичен с характером языка героев из еврейско-армянских анекдотов. Эти 
удивительные «хахлы» говорят точь-в-точь, как когда-то говорили персонажи Гого-
ля. Та же наивная грубоватость, та же прославленная «юмористическая нотка». Му-
жик, интеллигент, рабочий – все говорят в одном и том же тоне и чуть не об одном и 
том же. 

Не могу все-таки удержаться от примера. Наудачу беру рассказ Скитальца2 
«Сумерки». Тут между прочими лицами выводится «хахол» – студент, по прозванью 
Гетман. Он слушает рассказ о том, как «украинофильство» доживает свои последние 
дни, как на месте Запорожской Сечи пыхтит теперь мыловаренный завод и, свесив 
«свою круглую голову с чубом, пошевелил длинными усами и заговорил с чисто ма-
лорусской меланхолией:

1 ...вроде «хахла» М. Горького – мається на увазі герой роману М. Горького «Мати» Андрій Наход-
ка, «хахол из города Канева»...

2 Скиталець Степан Гаврилович (справжнє прізвище Петров; 1869-1941) – російський письмен-
ник, автор низки творів про шлях до революції людини з народу, написаний під враженням подо-
рожей письменника по Україні та Бессарабії.

груша.Василь..., несміливий, дуже блідий на виду соромливий і якийсь аж чудний..:, 
... бліде, худе лице з чорним волоссям і чорними, напруженими, журливими очима...; 
... з вагою нудних, тупих думок...; тужлива, ніжна ніч (24); ... від чужих, ворожих їм 
кам’яних будинків (26); ... гострі, колючі думи, які на чорних, незримих крилах ле-
тіли.. (30); ... проводжали їх понурими, злими очима (30); ... горіли якимсь чудним і 
страшним світлом очі (32); І тонкий, дрижачий сум, як павутина над пожовклою 
стернено, літав од них (35). Примітними є метафоричні картини на зразок: І душа 
його, як раб, завмерла й не сміла рухатись. І, повна того самого сміху й сліз, страж-
дання й радості, ненависті й любові, вона росла, давила груди, розпирала череп і би-
лася риданням в горлі (33); ... а той журливий згук не слухав, не хотів вислуховувати 
його; болючим стогоном вривався він в ту одповідь і бився в ній, жалівся і замовкав, 
безсилий і смутний. І згуки дужчали, гнівались, і ціла буря гніву вже крутилась і зді-
ймала з дна душі стовпи думок і почувань... (33).
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– Эге! Вот уже и досадно мне бывает, когда я слышу что-нибудь такое! Хоте-
лось бы мне, чтобы не было этих городов проклятых, а были бы опять степи да Сечь! 
Ей-Богу, кинул-бы я эти книжки и науки да и пошел бы гайдамачить. Хай ей чорт, 
оцей цивилизации!..»

Гетман еще много говорит в подобном духе, но я ограничусь этой выпиской.
Ну, разве это не знаменитый Остап, сын Тараса Бульбы, много раз бросавший 

«оцею» цивилизацию и убегавший гайдамачить? А тон этот: «Эге! Вот уже и досадно 
мне...» Совсем какой-нибудь пьяный гоголевский мельник, ищущий впотьмах дверь 
своей хаты.

И это, надо помнить, студент, в послереволюционное время, в центре культур-
ной жизни России! До чего должны быть тупы и неподвижны эти «хахлы», если у 
них студенты в двадцатом веке мечтают о том же, о чем мечтали Остапы Бульбы! 
Причем даже языка своего не знают и употребляют такие формы, которые абсолютно
невозможны в устах как угодно обрусевшего, захудалого «хахла», никогда ни одним 
ухом не слышавшего об «украинофильстве». Г. Скиталец, наверно, и не подозревает, 
что он одним этим словечком «оцей цивилизации» сразу подрывает у всякого знаю-
щего хоть немного украинский язык доверие к художественной правде этого места в 
его рассказе.

А таких словечек у каждого писателя сколько угодно. У каждого неизменная 
«жінка», «горілка» и непременно через (для местного колорита!).

Меня много раз подмывало желание обратиться к писателям, употребляющих 
в одних «хахлацких» словах і, а в других и, с просьбой открыть мне мучающую меня 
загадку: почему они это делают? Почему, например, «бис», «нис» и прочие слова они 
пишут через и восьмеричное, а «жінка», «горілка» и еще некоторые через і с точкой?

Я уверен, что ни один из них не смог бы мне ответить. Пишут так другие, ну и 
я. Чего там еще!

Вот тут и начинается обида. Обида от пренебрежительного, грубого и невеже-
ственного отношения к тому, что тебе дорого, близко, что вскормило и вспоило тебя. 
Похоже на то, как городовой по обязанности службы и по присущей его положению 
грубости без церемонии пихает с тротуара в грязь свою мать-крестьянку. Чего там с 
ней стесняться, не барыня!

Так украинский язык в глазах русских писателей на положении этой крестьян-
ки. С барыней, например, французским языком, так держать себя ни один не посмеет. 
Вместо cette femme3 не напишешь се Гете. Если сам не знает, людей сведущих спросит 
и самым почитательным, европейским манером обойдется с барышней. Даже каблуч-
ком прищелкнет, accent4 поставит на своем месте.

Это – одна обида. Другая, как я сказал, – обида за самих писателей, за их работы, 
которые очень страдают от этих «хахлацких» анекдотов.

Гоголю простительно было коверкать украинский язык, их быт, характер, так как 
в этом исковерканном виде была для того времени своя художественная правда. Но 
в наше время, когда украинская интеллигенция растет не по дням, а по часам, когда
украинская интеллигенция, сознательная, знающая свой народ и язык, составляет 
значительную часть читателей России, идти по стопам Гоголя уже нельзя без вреда 
для своей репутации искреннего и истинного художника.

3 .. cette femme (фр.) – ця жінка.
4 ... accent (фр.) – акцент.
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Но русские писатели – удивительные консерваторы в отношении украинцев. 
Больше даже русского правительства. Правительство уже заметило нас, уже мы поль-
зуемся его благосклонным и сердечным вниманием. Сквозь толстую, вековую кору 
темноты и бесправия во всех местах Украины бьет струями национальная жизнь. 
Правительство озабоченно, суетливо затыкает, чем может, неприятные пробоины.

Несмотря на это, украинское движение растет. Несмотря на подобные же стара-
ния польской шляхты, растет еще сильнее это движение и в австрийской Украине – 
Галиции. Развивается пресса, литература, наука. Во Львове открывается украинский 
университет, в австрийском парламенте украинская группа расширяет с каждым 
днем свое значение.

Наконец, развитие Украины доходит до той степени, когда выступает на сце-
ну национально-политической жизни пролетариат, эта истинная сила всякой нации. 
Многими тысячами голосов украинские рабочие напоминают своему представителю 
в Государственной Думе о борьбе за их национальные права. Из запорожских степей 
потомки казаков, крестьянская демократия и рабочие, заявляют свой протест про-
тив Родзянок5.

А русские писатели ничего этого не замечают и по-прежнему, по Гоголю, продо-
лжают рассказывать нам о «жінках» да «горілках», об Остапах Бульбах, мечтающих 
забросить «оцею» цивилизацию и уйти в степи гайдамачить.

И стыдно, и грустно!
И невольно обратишься с мольбой: коллеги! Ради Бога, будьте внимательнее к 

жизни и к тому, о чем вы пишете. Не обижайте ни себя, ни художественной правды, 
ни нас, украинцев, своими невольными «хахлац-
кими» анекдотами!

1928

На кінець 20-х (липень 1928 р.) припадає й 
продовження давнього конфлікту з М. Горьким. 
Сталося це у Парижі, де Винниченко мешкав як 
політичний емігрант. «Одвертий лист В. Винни-
ченка до М. Горького» з’явився після того, як 
останній не погодився на пропозицію директора 
видавництва «Книгоспілка» О. Слісаренка вида-
ти роман «Мати» в українському перекладі.

Неодноразово говорилося про те, що зміст лис-
та М. Горького не був відомий Винниченкові, хо-
ча суті справи це питання не міняє, про що свідчить 
щоденниковий запис письменника: «23 червня. Те-
леграма від Кат[ерини] Грушевської: «Перевод не 
нужен. Удивляюсь, зачем люди стараются из наре-

5 ...свій протест проти Родзянок – Родзянко Михайло Володимирович (1859–1924) – великий 
поміщик, депутат Державної думи від Катеринославщини (1907-1917), один із лідерів парти 
«октябристів», монархіст. Як прихильник монархії й голова Тимчасового комітету Державної 
думи, підтримував гнобительську політику самодержавства щодо неросійських національнос-
тей, зокрема українського народу.

«Я  категорически против
сокращения повести «Мать», 
мне кажется, что и перевод этой
повести на украинское наречие 
тоже не нужен. Меня очень удив-
ляет тот факт, что люди, ста-
вя перед собой одну и ту же цель, 
не только утверждают различие
наречий – стремятся сделать
наречие «языком» – но  еще и угне-
тать тех великоросов, которые 
очутились меньшинством в облас-
ти данного наречия...».

Максим Горький 
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чия сделать язик». Це найцікавіші й найпотрібніші місця з листа Горького. Цілий день пи-
сання «Одвертого листа до М. Горького».

В «одвертому листі» В. Винниченко висловився ще різкіше, ніж у своєму епісто-
лярному посланні 1909-го (між іншим, обидва вони були написані в Парижі). Вчинок 
Горького розцінено як виявив певного, шовіністичного за своєю суттю, «політично-
національного світогляду». Буревісник революції опинився в одному ряду з П. Валуєвим 
і чорносотенцями. По інший бік В. Винниченко поставив учених з Російської академії 
наук (О. Шахматова, Ф. Корша...), які ще в 1906 р. подали офіційне заперечення 
твердженням про те, що українська мова – це начебто «наречие» російської, а також 
Леніна, Бухаріна і Компартію України, оскільки політика українізації на ту пору ще 
не була перервана. 

Наведемо фрагменти з листа: «... не нове це Ваше філологічне відкриття, грома-
дянине Горький! Ще в 1876 році один із сатрапів царського уряду, міністр Валуєв (мі-
ністр освіти), цілком, як Ви, формулював його: «Никакого украинского языка не было, 
нет й быть не может».[...]... одначе це філологічне «переконання» Валуєва не помогло. 
Через що? Через одне, неймовірне, але фактичне явище.

Вороги Великої Російської Імперії (головним чином – німці), заздрячи її могутнос-
ті та славі, почали підкопуватися під неї, щоб розвалити її. З цією метою вони вхопили-
ся за українське «нарєчіє», почали роздмухувати його і з нічого, можна сказати, ство-
рили цілий український рух. Взяли німці мапу Росії єдиної та нєдєлимої, відділили на 
ній, скільки їм заманулося губерній і почали насаджувати там штучну мову, штучну
історію, штучну культуру, штучну державність. Руські уряди (за згодою величезної 
більшості руської демократичної інтелігенції) всіма державними засобами боролися 
проти такого підступства ворогів, не дозволяли, карали, душили. Але сталося чудо, не-
ймовірне, фантастичне чудо, громадянине Горький: створили – таки вороги цілий на-
род, з окремою мовою, з окремою історією, з окремою культурою! [...]

І надійшло до того, громадянине Горький, що на даний момент на земній планеті 
є більше сорока міліонів людей, що заявляють своєю рідною мовою оцю штучну, вигада-

Лінгвістичний аспект – 7

Практично весь текст виписано добірною українською мовою, з дотриманням 
унормованих літературно форм. Але зігноровано правила відмінювання особових 
займенників він, вона, воно, вони, які в прийменникових конструкціях мають форму з 
початковим Н: до нього, до неї, з ним, з нею тощо. У В. Винниченка натрапляємо ви-
ключно на притаманні південно-східним говорам форми без Н: від його (23), на їх (23), 
повз їх (23), фиркнула/дивився на його (25, 28, 35), один з їх (26), у їх (28), сів коло їх (29), 
з їх почали сміятися (31), озиралась/заговорила до його (32, 34). В авторському мовлен-
ні подибуємо й конструкції з давальним об’єктним від займенників: як тому зачервоні-
ла щока (25), живіт йому колихався (29), ніби їм на очах стояли сльози (31).

Не можна не помітити «любов» автора до активних дієприкметників теперіш-
нього часу, які є не просто переферійними в літературній мові, а вона їх позбуваєть-
ся, замінюючи підрядними означальними частинами, прикметниками чи пасивними
дієприкметниками. У Володимира Винниченка натрапляємо на конструкції: ... кида-
ла на Василя хвилюючим і ваблячим, як гріх, поглядом (23); купа лежачих людей (27); 
на лиці йому стояло щось гостре, торжествуюче (35). 
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ну німцями мову! В самому тільки Союзі Радянських 
Республік є біля міліонів таких дивних гомункулюсів. 
3 18 тисяч шкіл на Україні – 16 тисяч провадять 
навчання цією штучною мовою. Академія Наук на 
Україні видає свої наукові праці цим вигаданим «на-
рєчієм»[...]

Чи не чудо ж, громадянине Горький? І чи не 
загрозливе це чудо? Ви ж подумайте: воно руйнує 
всі закони науки, що ми їй звикли довіряти. Наука 
нас учить, що народи й мови їхні творяться тися-
чоліттями, що в цьому складному процесі беруть 
участь численні і різноманітні фактори: історич-
ні, економічні, географічні, кліматичні і т. д., і т. д.
А тут раптом задумала собі купка людей між-
державну інтригу і за якийсь десяток-другий ро-
ків взяла і й створила з частини одного неподільно-
го народу цілком новий штучний народ. І цей штуч-
ний народ уже переслідує і кривдить той живий, 
справжній народ, з якого його зроблено [...] ви раз у 
раз у політиці були тільки «другом». Активно, діє-
во, своєю власною особою. Ви в політичній бороть-
бі не брали участі. А тут раптом Ви виступили 
цілком активно. Ви навіть на жертви і на дикий 
вчинок пішли: не допустили поширення своїх книг

2 квітня. Бідний Горький: теле-
графно конфузиться перед якоюсь 
газетою і історією, звичайно, що на 
нього ллється такий надзвичайний 
потік привітів з приводу його юві-
лею. Він, мовляв, знав, що його в Росії 
не забули, але щоб така сила приві-
тань... Тільки, каже, октябрська ре-
волюція тут винна. Наївний чоло-
вік, сказав би конкретніше: октябр-
ське начальство. І тоді потік цей 
був би так само зрозумілий, як оті 
моря службовців і обивателів, що з 
червоними прапорами виходять на
демонстрацію з приводу десятиліт-
тя смерті Рози Люксембург.

В. В. Щоденник,1928

серед широких мас українського пролетаріату та селянства, аби заборонити пере-
клад їх «нарєчієм».

І мимоволі з’являється питання: що ж би Ви зробили з іншими книжками, надру-
кованими цим нарєчієм, коли б мали силу та були б послідовними? Заборонили б? Зве-
ліли б на латинську мову перекласти? А з 16-ма тисячами шкіл, нижчих і вищих? По-
зачиняли б? А з Українським Радянським Урядом? Розігнали б? А з Українською Ра-
дянською Соціалістичною Республікою? «Упразднили б за ненадобностью?» «Не было, 
нет и быть не может?».

Лист Горького до Слісаренка набув неабиякого розголосу (В. Винниченко зга-
дує, що його начебто передрукувала й білогвардійська преса за кордоном). І хоч у 
липні 1928 року, виступаючи перед українськими письменниками в харківському Бу-
динку літераторів ім. В. Блакитного, Горький намагався згладити кути, заявляючи, 
що він інтернаціоналіст, а не шовініст і то його слова про «нарєчіє» якимись некорек-
тними фразами «спровокував» сам О. Слісаренко, – все ж відлуння конфлікту вия-
вилося довгим.

Зовсім іншою була доля Винниченківського послання. Письменник занотовує 
16 липня наступні рядки: «Горького «українці» з КП(б)У врочисто зустрічали в Хар-
кові. Лизали ті самі місця, що наказало начальство з Москви. Цей кацап брутально 
пацнув ногою і плюнув у незагоєну болючу рану української нації, а «українці» стоять 
на задніх лапах і кадять цьому «пролетарському» імперіалістові славословія. І тіль-
ки на далекий натяк насмілились: Горький, мовляв, сам тепер має змогу побачити, що 
зроблено радвладою на цьому «малоросійському наречії». Навіть не сказано йому в очі, 
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що вони проковтнули його дулю і що він «помилився». Тільки «дехто»! Цікаво, як при-
йметься мій «Одвертий лист» на Україні. Замість Кагановича, «намісника Леніна», 
себто папою на Україні, призначено Косіора. Це маленький, опецькуватий україножер 
із євреєв. Побачимо, який курс поведе цей папа».

Відповідно на запитання Винниченка про те, як «прийметься» «Одвертий 
лист», є думка Ю. Микитенка: «Винниченків лист був надрукований у цілком толе-
рантній щодо Радянської України газеті «Українські вісті» (1928, липень).

Незважаючи на широкий резонанс цього листа на Україні і за кордоном, 
виникла парадоксальна ситуація: всі знали про нього, але надрукований він не 
був[...] Це можна пояснити тільки специфічними суспільно-політичними обста-
винами на Україні: адже керівні політичні кола побоювались падіння авторитету 
Горького через публікацію цього листа».

1948

І було ще одне відлуння конфлікту між Винниченком і Горьким – цього разу 
аж 1948 року Винниченко запропонував редакції газети «Українські вісті» (м. Новий 
Ульм, Німеччина) відзначити своєрідний «ювілей» – двадцятиріччя появи його «Од-
вертого листа до М Горького», оскільки «тема його не тільки не постарілась, а ще на-
була гострішої актуальності». І газета пішла на нестандартний крок: передрукувала
«одвертого листа» 1928 року, а в наступному номері вмістила нову статтю Володи-
мира Винниченка – «Була, й буде». По суті, наголошує В. Панченко, «це політичний
памфлет, вістря якого спрямоване проти лицемірства більшовицької національної 
політики, яка є такою ж «єдинонеділимською», як політика Валуєвих та Столипіних. 
Федерація республік – не більше як камуфляж, декорація; досвід усіх радянських фе-
дерацій і союзів – це досвід тюрми, – стверджує автор статті. Неволя не може бути ві-
чною, вона протиприродна, вона суперечить ЖИТТЮ, тому В. Винниченко з великою 
пристрастю і впевненістю пророкує більшовизмові загибель, падіння, після чого «зна-
менитий Союз Совєтських Соціалістичних Республік буде зруйновано», а Україна
неминуче стане самостійною державою».

Лінгвістичний аспект – 8

Виразним є й українськомовний образ селян-заробітчан. Автор передає при-
родний південно-східний говір з інфінітивами на -ть: спробуй витягнуть його (25), 
плакать хочеться (28), просить не буду(29); з м’яким [л]; жалько; з просторічними 
лексемами на зразок: якономія (27), балакати (27), не пособляє (28). В. Винниченко 
вміло вводить в мовлення бувалих заробітчан, які вже не раз наймитували по містах, 
поштовхалися серед іномовних наймачів і наймитів, росіянізми, часто в просторічно 
варваризованій формі. Наприклад, у мовленні багаторічного заробітчанина дядька 
Софрона, який «раз на все плюнув і відійшов набік од свого життя», натрапляємо на 
вирази: здєлайте милость (22), сумує парняга (26), ну да (25). Разом з тим, мовлення 
тих, хто наймається вперше – Василя, Катрі, — природне українське, без будь-яких 
вкраплень російської чи інших мов. В ньому переважає побутова лексика, щедро
пересипана прислів’ями, приказками.  
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In fine

Інтермедія
від кіровоградського журналіста Геннадія Рибченкова

Геннадій Рибченков народився 10 вересня 1971 року в 
м. Лейпцінгу (Німеччина) в родині військовослужбовця. Пе-
ред переїздом в Кіровоград ще був вірменський Ленінакан.

Закінчив «обкомівську» ЗШ №6, потім машинобудів-
ний технікум, де опанував спеціальність техніка-технолога 
з обробки металів різанням. По закінченню єдиний з групи 
працював за фахом – технологом експериментальної діль-
ниці СКБ «Гідромаш». Служив перший рік у лавах Радян-
ської армії, другий – Української (1990-1992). Шукав себе 
у бізнесі в Білорусії, але невдало. Повернувшись у Кірово-
град, працював редактором, режисером, автором програм 
телекомпанії «ТВ – Центр». У 1995 був запрошений в га-
зету «Украина – Центр». Кілька разів їй зраджував: працю-

вав на Харківському телебаченні, де мав власну програму «Нема проблем?»; у струк-
турах київського «Інтеру».

У 2003-му повернувся в «Украину-Центр» і більше їй «не зраджує» на посаді за-
ступника головного редактора.

Стаття «Дружба до гроба или гроб для дружбы?» вперше була опублікована в 
Москві («Новая газета») у квітня 2005 року в момент розпалу антиукраїнської кам-
панії російськими ЗМІ.

Дружба до гроба или гроб для дружбы?

Эту статью очень хотелось написать перед выборами. Но тогда нельзя было. 
Темой отношений с Россией спекулировало и оперировало множество политических 
сил, и это грозило обернуться целой волной гневных обличений газеты минимум в пред-
взятости, а то и в разжигании межнациональной вражды. Теперь страсти уже уле-
глись, а желание поговорить осталось.

Часть первая, злая. Написана в состоянии жуткого аффекта после просмотра 
российских новостей и публицистических программ в марте, в виде письма, что ли, 
российскому президенту.

Большое украинское спасибо Путину
Раньше в моем паспорте было записано, что я – русский. Таковым и являюсь. 

Живу в небольшом областном центре в самом центре страны Украина. Люблю смо-
треть российские телеканалы, где интересно рассказывают, как меня притесняют по 
языковому принципу. Очень познавательно. Так бы я и не ведал об этом, работая за-
местителем главного редактора ведущей областной газеты. Русскоязычной.

Когда я смотрю новостные репортажи российских корреспондентов из Украины, 
то чувствую себя примерно как американец середины 80-х годов прошлого столе-
тия, которому пропагандистская машина рисовала СССР (или Россию, если хотите)
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как сплошную деревню из полуразваленных срубов, всегда в снегу, где по улице хо-
дят медведи вперемежку с мужиками в косоворотках и всем из самоваров налива-
ют водку. Только сейчас все поменялось – вместо жующих жвачку американских 
обывателей перед телеэкраном – «великоросс» с бутылкой «Клинского», а вместо са-
моваров с медведями – украинцы, на первый-второй рассчитайсь, – первый без НА-
ТО жить не может и дня с характерной хахлятской ухмылкой ТЫРИТ в ночи россий-
ский газ и складирует оный у себя в погребе рядом с салом и солеными огурчиками; 
второй – зарепрессирован в особо извращенной форме «оранжевыми» за употребле-
ние русского языка в неразрешенных местах и за найденный в тайнике портрет Яну-
ковича. Где-то в фоновом режиме, без визуализации, проходит, что по улицам уже 
почти валяются помирающие с голоду шахтеры востока Украины («помаранчевые» 
довели до ручки), а мечта буквально каждого выходца из Украины западной если не 
повесить москаля, то хотя бы отнять у него черноморский маяк или пройти парадом 
«бандеровцев» по Крещатику.

За это Путину спасибо. За то, что Владимир Владимирович (или его окруже-
ние, или политтехнолог Павловский – одессит по происхождению) как никто другой 
поспособствовал быстрейшему становлению украинской нации.

В России и представить не могут, какой стремительный рост национального
самосознания произошел в 2004-м в Украине! Отправив в отставку любимый «Дис-
кавери», я ни дня не пропускал новостей российской стряпни, ожидая – как еще уни-
зит очередной Леонтьев мою страну, где, таки да, живет немало миллионов русских 
людей. Возможно, вам с трудом в это верится, но буквально за несколько месяцев 
российская пропагандистская машина взрастила целую когорту украинских патрио-
тов, и в основном среди русскоговорящих.

Поток в лучшем случае кондовой предвзятости, а в основном – откровенной 
лжи всякого мало-мальски мыслящего гражданина Украины, имеющего аппарату-
ру для приема спутникового ТВ или подключенного к кабельному, сначала вызывал 
изумление: да как же вы, братья наши, такое можете лепить? Первоначальная ото-
ропь вполне логично сменилась презрением, а потом и противлением – раз вы так, да 
назло, в отместку, буду против! Российские СМИ архиуспещно отняли у Януковича 
несколько миллионов голосов, и в несколько раз подкосили ряды симпатиков Рос-
сии в Украине. Если еще четыре года назад в Харькове я самолично слышал фразу:

Лінгвістичний аспект – 9

В ньому переважає побутова лексика, щедро пересипана прислів’ями, приказками. 
Є епізодичний, але примітний російськомовний образ «якихось людей». Діа-

лог на три репліки:
– Ваня!... Будь человеком... Ваня.. Остав... Зачєм?
– Н-нік-када! – рявкав той.
– Ванюша!... Я тібє друг? Ну, скажи, мінє: друг? – уводить нас в інший мов-

ний простір, де по-своєму іменують людей, вживають не-свої слова, говорячи
іншою мовою. Цей простір широкий, бо в нього В. Винниченко помістив ще й 
«якусь бабу з мішком на плечі»:

– Может, он заблудился где? — і байдужого поліцейського:
– Как заблудился, найдем...
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«Когда уже Путин нас наконец-то завоюет?» – то сегодня даже в лояльных к Рос-
сии регионах о, скажем, предвыборном лозунге Виктора Януковича о двойном граж-
данстве для украинцев предпочитают не вспоминать дарке функционеры Партии
регионов и прочих политсил, эксплуатирующих пророссийскую тематику. Благодаря 
одной-единственной листовке, не помню, кем запущенной по стране в 2004-м, – «А 
ты хочешь, чтобы твой сын воевал в Чечне?».

Осенью того памятного года я наконец-то запомнил слова украинского гимна. И 
даже установил его в качестве рингтона в мобильный. Тема понравилась, и я случай-
но породил маленькую моду в своем городе – десятки знакомых в революционные 
дни сделали то же.

На сегодня мало что изменилось. Ваши журналисты талантливо находят у нас 
тюрьмы ЦРУ (никто с «России» или «Первого» не поехал в пресловутый Макаров по 
приглашению Министерства обороны полюбоваться на застенок), десяток продрог-
ших старушек на митинге в Крыму изображают как массовую волну в защиту всего 
истинно русского, стыдят нас адской нелюбовью к Приднестровью. Мы снисходи-
тельно улыбаемся.

Спасибо вам, Владимир Владимирович!
Поверьте, это не одиночные настроения русского по рождению из украинской за-

мшелой провинции. Я много езжу по всей Украине, круг знакомств более чем широк, 
и, понятно, обсуждалась российско-украинская тема, со многими. Я не одинок. Мои 
друзья по всей стране – вполне успешные люди (большинство – русскоязычные), ра-
ботают в ведущих СМИ, крупных бизнесструктурах, госслужащие. Мы думаем при-
мерно одинаково.

Видимо, нам нужен был такой толчок от мировоззренческой невнятности к 
самоопределению. Российская тогдашняя (да и нынешняя) позиция заставила ду-
мать и определяться во взглядах на соседей, и в том числе и по абсолютно никогда
не бывшей актуальной языковой проблеме, которая, кроме российских СМИ и 
некоторых наших политиков, в массе своей проигравших выборы, никого не волнует
в Украине. Возможно, из позы, даже не из принципа, я, человек русскоязычной среды, 
против статуса второго государственного для русского языка. Потому как проблемы 
такой у нас не существует, и я искренне рад, что мой сын в свои пять лет уже владе-
ет двумя языками и, возвращаясь из детского садика, дома без всяких затруднений и 

Для майстра психологічного прочитання проблем епохи розкрилася страшна ду-
ховна трагедія мільйонів людей: заробітчани, покинувши рідну домівку, потрапляли не 
просто в далекий край, вони опинялися на чужині, де ніхто, крім них, не говорив їхньою 
мовою. Це була трагедія і всього українського простору: його заполоняла чужа мова або 
роз’їдав покруч-суржик. Чи далеко відійшла Україна від такого стану сьогодні?

Таким чином, Володимир Винниченко, досліджуючи «діалектику душі» своїх 
героїв, реалістично зобразив їхні переживання, страждання й радощі не тільки через 
вчинок, дію, а й через особливості мовного буття, яке в українських реаліях теж є ви-
явом духовності чи бездуховності.

Примітки
* Круглими дужками ( ) виділено циферні посилання на сторінки видання: Воло-

димир Винниченко. «Уміркований» та «щирий». – К, 1992. – 416 с. !
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резолюций Верховной Рады или Госдумы РФ автоматически переходит на русский, 
на котором мы говорим.

А у вас до перегибов доходит уже, однако. «Взвешенная и продуманная» политика
России по отношению к Украине приводит к зашкаливанию эмоций благодарных 
граждан страны. Поверьте, выражение «кляті москали» перестает быть шуточным, и 
не только когда народ говорит о газоснабжении. Все, кто должен был, уже почувство-
вали себя украинцами. Продолжая гнуть ту же линию, добьетесь того, что воспитаете
миллионы уже антироссиян...

Определившихся подобно мне – миллионы. Никакая насильственная украини-
зация (узнать бы еще, что это?), национализация и т. д. и в десятой доле не дала та-
кого положительного результата, как работа российской государственной машины. 
Получите результат: я русский, но хочу жить в Украине. Готов привести адреса и 
паспортные данные еще сотен русских, считающих так же.

А может, и благодарить не за что? Возможно, российская элита просто под-
сознательно не может простить нам то, что в России вроде футбол хорош, а нашего
Андрея Шевченко признают лучшим футболистом Европы, что в боксерах в Не-
черноземье недостатка нет, а братья Кличко упрямо не меняют украинского граж-
данства, что Пугачева с Киркоровым по «Евровидениям» ездят, а выигрывает его 
наша Руслана, что лучшими в КВН были «Одесские джентльмены», «Львовские 
гусары», ХАИ, Днепропетровск и Донецк (к стати, сейчас в высшую лигу Масля-
кова наших практически не допускают), и в конце концов, что у нас народ может 
сам решать судьбы страны, как это было на Майдане? Или за другое – несмотря на 
все «оранжевые» страсти-мордасти, в Украине не убивают африканских студентов и
девочек из Азии, не отрезают солдатам гениталии после новогодних вечеринок с «де-
дами», не взрывают дома, метро и электрички? И в то время, как у нас (о ужас!) от
нескольких студентов геройски, с помощью БТРов, россияне защищают «ценней-
ший» маяк, в Чечне такие же БТРы взлетают на воздух...

Я живу в Украине и люблю эту страну, несмотря на то, что говорю и думаю по-
русски. И горжусь тем, что я – украинец.

Часть вторая, поспокойнее. Написана после разговоров с несколькими людьми, 
побывавшими недавно в России.

За что ж вы нас так не любите?

Жена одного моего товарища после нескольких часов пребывания в Москве после 
нашего Кировограда прислала такое SMS-coобщение: «Хочу назад в Украину и в Евросо-
юз!» Ее и танцевальный коллектив, который она возглавляет, политические вещи мало
волнуют, по правде говоря. Шокировало другое, из-за чего объединяться с Россией ник-
то из вернувшихся из той поездки уже не хочет. Например, открыто колющиеся в обще-
ственном туалете (даже в кабинки не прячутся) в нескольких метрах от милиции юные 
наркоманки. Потрясающее количество пьяных даже в сравнении с нашей страной, да-
леко не обителью всеобщей трезвости. И еще какая-то глобальная, у всех без исключе-
ния, напряженность, граничащая со злобой, готовая в любую минуту выплеснуться на 
первого попавшегося под руку. И еще, женщины это все отмечают, – люди намного хуже 
одеты, чем даже в нашей провинции, просто торжество серо-грязного цвета, даже дев-
чушку или ребенка в яркой цветастой одежке редко встретишь...
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Это многие отмечают. Признаюсь, и сам, только подъезжая к Москве, всегда за-
ранее начинал испытывать чувство подспудной тревоги, не уходящей ни на минуту 
в этом непростом городе. Действительно, он полон опасности, готов раздавить любо-
го и даже настроен на это. Только в таком городе могли написать книгу вроде «Ноч-
ного дозора», в городе, где и вправду воздух пропитан тем самым сумраком из книги 
и одноименного фильма.

Чем дальше от Москвы, тем большинству дышится легче, хотя миллионы не 
могут и дня прожить без этого мегаполиса. В глубинке люди проще, добрее, нормаль-
нее в каком-то смысле. Но пропаганда и здесь делает свое дело. И пенсионер, и моло-
дая женщина в електричке, узнав от наших ребят, что они из Украины, чуть ли не в 
крик срывались: «Что же вы такие нехорошие, не хотите с нами объединяться?» Так 
это, оказывается, волнует пролетариат средней полосы России... Отношение изна-
чально заложено в массовое сознание – не хотят эти глупые украинцы для собствен-
ного же счастья стать очередной губернией великой империи. А наоборот, только и 
мечтают за американские, понятно, деньги сделать стабильной и как никогда силь-
ной России импорт оранжевой революции.

Лишь в последний день пребывания во Владимире, после того, как тесно 
сдружились с местными отзывчивыми и гостеприимными людьми, кто-то отва-
жился спросить о революции, Майдане. Простой ответ «да, мы там были» поверг 
в настоящий шок жителей Золотого Кольца России. Они не могут до сих пор по-
верить, что там стояли обычные люди, а не подкупленные валенками и чем-то еще 
наемники.

Примечательно, что живущие в Петербурге кировоградцы (ко мне часто во 
время побывок в Кировограде заходит с рассказами Слава, он художник, в городе 
на Неве работает в реставрационной фирме) с такими проблемами практически не 
сталкиваются. Или на родине Путина им глубоко все равно, или там люди более по-
нимающие...

После Нового года, как раз в разгар газовой войны (а интересно, кто первым 
термин «война» употребил – мы или они?), приехала на несколько дней знакомая, 
которая работает на федеральном российском канале «Культура». Рассказывала: 
«Каждый день на работе разговоры – ну эти хохлы, уроды, сколько можно терпеть 
воровство нашего газа?! – тут, вспомнив о моем происхождении, оговаривались, – не, 
ну к тебе это, конечно, не относится». Заметьте, так считают именно на канале «Куль-
тура», где работает цвет интеллигентной журналистики... Знакомую удержала в той 
тяжелой атмосфере только более чем приличная зарплата – поднакопив денег, вер-
нется в Кировоград.

Одна из авторитетных российских социологических служб из года в год, скоро 
уже десятилетие, как проводит опрос на тему: «Кого россияне считают главным вне-
шним врагом?» В конце 90-х основными там были США и Китай, хотя небольшой 
процент уже видел и в Украине такого врага! Грузия там фактически не фигурирова-
ла, но после революции роз резко взлетела на вершину этого печального хит-парада. 
Потом и Украина. На сегодня, пусть врагом №1 для россиян и остается Америка, вто-
рое место – у Украины с Грузией. Китай нами успешно потеснен. Вот такая цифирь... 
Примечательно, что у нас до такого типа опросов не додумался ни один социолог, во 
всяком случае я таких не встречал.
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Часть третья, потуги сделать выводы.
Доживем до лучших времен

Я не геополитолог и не претендую на глубокие обобщающие выводы касатель-
но наших с северным соседом отношений. Но уверен, показывай у нас по ТВ больше 
реалий российской жизни, – желающих слиться в объединительном экстазе с брат-
ской страной стало бы поменьше. Хотя и так вроде бы показывают немало – ни дня 
без «Бандитского Петербурга», «Криминальной России» и сериала «Зона»...

Все серьезные эксперты двух наших стран категорически уверены – все, точка 
невозврата пройдена, не объединятся Россия и Украина в ближайшие несколько де-
сятилетий. Из последних заявлений на эту тему известных российских политологов.

Станислав Белковский: «В истории нет ничего невозможного. Великие империи 
распадались и вновь возникали из исторической тьмы. На мой взгляд, субъект исто-
рии – Господь Бог, и его воля проявляется во всём. Разумеется в близком историческом 
будущем возможностей обьединения Украины и России я не вижу».

Андрей Окара: «На превеликий мій жаль, в Росії дуже мало хто з політиків та 
політологів адекватно ставиться до України. Більше того, будь-якій державі просто 
необхідний образ ворога – це аксіома геополітики. Ну і ці дєятелі не знайшли нічого 
кращого, як такого ворога робити не з США, Китаю, абстрактного «Заходу» чи ще 
більш абстрактного «світового тероризму», а з України. Технології та засоби – відо-
мі. Один з головних результатів – зростання антиросійських настроїв в українському 
суспільстві та особливо в еліті... Глобальний негативний наслідок: за таких розкладів 
вже ніякої східнохристиянської цивілізації не побудуємо, бо вона може триматися го-
ловним чином на російсько-українському порозумінні».

Даже не знаю, сожалеть ли о конце великой объединительной утопии. Види-
мо, если перестанут сожалеть о нем многие наши политики, влияющие на процессы, 
а займутся действительно «розбудовою» Украины, то проблема уйдет сама собой в 
небытие или, как минимум, перейдет просто в разряд анекдотов или дидактического 
упражнения для студентов институтов международных отношений. А простые люди 
будут продолжать ездить друг к другу в соседние страны, не запасаясь при этом, как 
в средневековье, оружием (пусть даже оружием слова). И со временем, вполне мо-
жет случиться, большому славянскому союзу быть. Если кто-то действительно хочет 
именно союза, а не обретения новых вассалов, а другие жаждут обрести настоящих 
братьев, а не пристать служкой к пану побогаче...
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ

«Memento» – «Щаблі життя» – «Базар»:
ціна експеременту

Марно галасуєте ви знову, 
ніби я руйную вам будову, – 
та вона от-от сама би впала: 
в ній щури підмурок підточили, 
і розхитує вітрів навала 
дім, що встояти немає сили. 
Від такого сховку мало втіхи! 
Беручися аж до нової хати, 
хто б хотів підмурок той лишати, 
що не здержав і старої стріхи? 
Геть основу, де нема безпеки!
На новім підмурку зводьте мури, 
щоб могли в оселі цій від бурі 
ви знайти рятунок і від спеки. 
А якщо, не довершивши дому, 
я знесилені склепив би очі 
(хто спроможне подолати втому?!), – 
знаю я, що знайдуться охочі: 
хтось із учнів майстрові на зміну,
ставши на прокладену дорогу, 
працювати буде без упину, 
поки дому не скінчить нового.

Карел Гінек Маха

ПРЕЛЮД ВІД ВАСИЛЯ МАРКА

В. ВИННИЧЕНКО-ДРАМАТУРГ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ПИСЬМЕННИКА
Сьогодні — після перерви — ми знову повертаємося до драматургії, як і до всієї 

творчості й життєвої долі В. Винниченка. Подібні слова вже стали прохідними, стали 
немовби обов’язковим зачином у статтях і усних виступах про нашого земляка, якому
доля не поскупилася на таланти, на несподівані життєві повороти, на стрімкі злети й 
болючі падіння, на невідступну віру в ідеали і гіркі розчарування. Ми могли б нани-
зувати й нанизувати ці оксюморонні пари понять, що стосуються і характеру пись-
менника, його неординарної натури, і вчинків, і жадань. Пари цих понять таки оксю-
моронні, бо поєднують те, що за звичайних умов не поєднується, бо стосуються во-
ни таки однієї особи, котра невтомно шукала гармонію і в собі, і в світі, але щоразу
наштовхувалась на вражаючі суперечності. Та особа — сам письменник.
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Ще будуть дослідження, які ство-
рять внутрішній портрет В.Винниченка в 
інтер’єрі часу, допоможуть розгадати вели-
ку таїну долі й душі людини, що поєднува-
ла в собі національну гідність і вселюдські 
ідеали, утопічну віру в соціалізм і здатність 
побачити нелюдське обличчя більшовиз-
му, відчувала недосконалість світу й болюче
шукала шляхи його гармонізації. Матеріа-
лу для такої роботи предостатньо дав сам 
В. Винниченко у своїх щоденниках і творах. 
Ці «автопортрети» треба «просвітити» ана-
літичним променем думки дослідника — і ді-
йти тої правди, якої сама людина про себе
знати не може. Або сказати не хоче. Хоча, 
грунтуючись на спостереженнях психологів, 
мусимо визнати, що грань між «не може» й 
«не хоче» так непросто виявити.

Однак у цій статті я не ставлю перед 
собою таких масштабних завдань. Торкаюся 
лише однієї творчої іпостасі В. Винниченка — 
іпостасі драматурга. На основі цього масиву
творчості робиться спроба окреслити деякі 
параметри художнього світу письменника: 
особливості освоєння життєвого матеріалу, 
проблематики, пафосу, поетики й естетики, 
психологізму тощо.

Читаєш п’єси В. Винниченка, дивишся вистави за ними, перечитуєш колишні 
й теперішні відгуки на них — і все більше усвідомлюєш, що доробок нашого земля-
ка в галузі драматургії — видатне явище в історії української літератури й театру. Як 
можна судити з доступних мені матеріалів, письменник створив двадцять дві п’єси 

«Різними шляхами» (1903), «Дисгар-
монія» (1906), «Щаблі життя» (1907), 
«Великий Молох» (1908), «Меmento» 
(1909), «Базар» (1909), «Брехня» 
(1910), «Співочі товариства» (1910), 
«Дорогу красі» (1910), «Голота» (? –
мало відомостей, Винниченко готував 
однойменне оповідання до сценічної по-
становки), «Чорна Пантера і Білий Мед-
відь» (1911), «Дочка жандарма» (1912), 
«Молода кров» (1913), «Пригвожде-
ні» (1915), «Мохноноге», «Чужі люди» 
(1916), «Панна Мара» (1918), «Між 
двох сил» (1918), «Натусь» (1919), 
«Гріх» (1920), «Кол-Нідре» (1922), «За-
кон» (1926), «Великий секрет» (1928), 
«Над» (1929), «Ательє щастя» (? –
мало відомостей, твір не був надрукова-
ний, можливо, зберігся у Винниченкових 
архівах), «Пророк» (1929).

Проблема проступку і кари в українській драматургії: перегук часів
(Трагедії «Сава Чалий» І. Тобілевича, «Гріх» В. Винниченка, «Патетична 

соната» М. Куліша: спроба зіставлення)

Розгляд творчості драматургів-класиків, зокрема І. Тобілевича, в історико-
літературному й літературознавчому контексті, що реконструюється й по-новому 
осмислюється в умовах незалежності України, дає змогу побачити: тяглість розвитку 
драматургії; долання письменниками обмежень традиційного реалізму, що на укра-
їнській сцені – через відомі заборони царату – обертався побутовим етнографізмом; 
зміни концепції людини, посилення в ній позиції екзистенціоналізму; рух естетики й 
поетики драматургії до модернізму.

Чому обрано саме «Саву Чалого» І. Тобілевича, «Гріх» В. Винниченка, «Пате-
тичну сонату» М. Куліша? По-перше – це вершинні твори української драматургії. 
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(дослідники називають і число двадцять три). Щоправда, тексту п’єси «Мохноноге»
й досі не виявлено, хоча про її написання свого часу повідомлялось у пресі. Були 
зроблені інсценізації прозових творів – повісті «Голота» й оповідання «Федько-
халамидник».

На публікацію майже кожної п’єси В. Винниченка критика відгукувалась не-
однозначно. Суперечливими були й оцінки вистав за ними. Приміром, О. Кузьмін-
ський 1911 року писав, що п’єса «Брехня» виводить українську драматургію «на ши-
рокий шлях європейського репертуару». Водночас М. Євшан вважав, що «природа 
його (В. Винниченка — В. М.) не створена для драми». Майже в тон йому говорив 
і Ан. Ніковський, роблячи висновок, «що В. Винниченко — «рідко гарний драма-
тург». Позицію письменника, втілену в п’єсі «Щаблі життя», активно заперечували 
С. Єфремов, В. Леонтович, С. Петлюра та ін..

Чому так зустрічала критика п’єси В. Винниченка? На це були свої причини. 
Перша: ранні п’єси письменника «Дисгармонія» (1906), «Великий Молох» (1907), 
«Щаблі життя» (1907), «Memento» (1909), «Чужі люди» (1909) появились тоді,
коли автор уже здобув славу прозаїка і в свідомості читачів та критиків склався пев-
ний «образ» В. Винниченка як белетриста. Друга: у п’єсах ставились гострі морально-
етичні проблеми з такою одвертістю, що публіка, в т. ч. й літературна, була шокова-
на, через те й оцінювала драми В. Винниченка як замах на усталені суспільні нор-
ми. Третя: драматичні твори письменника істотно відрізнялись від п’єс його попе-
редників художніми принципами: основна увага зосереджувавсь на внутрішніх пе-
реживаннях персонажів. Так в українській літературі поруч із соціально-побутовою
драмою М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого, М. Старицького, так званою пое-
тичною драмою Лесі Українки, О. Олеся, С. Черкасенка появилась психологічна дра-
ма В. Винниченка. А критика, не виробивши нових підходів до неї, оцінювала нетра-
диційне літературно-мистецьке явище зі старих естетичних позицій. Четверта: муси-
мо визнати також, що п’єси нашого земляка за художніми якостями нерівноцінні, то-
му вони об’єктивно давали підстави для критичних закидів.

У 20-і роки нашого століття драматургія В. Винниченка здобуває виваженіші 
оцінки. Так Ол. Кисіль у популярному нарисі історії українського театру (1925) пише: 
«Найвидатнішим драматургом періоду 1907-1917 pp. і обсягом свого таланту і чис-

По-друге, їх об’єднує філософсько-концептуальна проблема «людина і час»; по-третє, 
у центрі кожної з них – моральний конфлікт, що обертається навколо одвічних дихо-
томій «свобода і обов’язок», «вибір–відповідальність», «проступок і кара». На при-
кладі названих п’єс бачимо, як в українській драматургії зростає особистісне начало, 
і на фоні особистих трагедій постають неповторні людські долі й характери; бачимо, 
як твори набувають ознак ідеологічної драми, оскільки трагічний пафос постає через 
драму ідей; останнім зумовлене значне місце в розглядуваних творах діалогів – сло-
весних дуелей, напружених монологів, сповнених глибоких душевних мук.

Зіставленням спробую простежити динаміку концептуально-художніх пошуків 
визначних українських драматургів. Оскільки за вихідний момент розгляду творів 
обрано моральний аспект, уважаю за доцільне виділити три позиції, за якими збли-
жуються й розходяться автори: ціннісні орієнтації – ідеал; позиція – умови – вибір; 
відповідальність – провина – покара.
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лом написаних п’єс був В. К. Винниченко». А. Шамрай у стислому огляді української 
літератури (1928) також відзначав, що «з усіх сучасних драматургів Винниченко на 
сцені користався найбільшим успіхом». К. Кравченко в журналі «Життя і революція» 
(1929, № 5) писав, що «більшість Винниченкових п’єс належить до кращих здорових 
зразків психологічної драми». Відгукуючись на вихід 12-го тому творів В. Винни-
ченка. куди ввійшли п’єси «Брехня» і «Співочі товариства», газета «Народний учи-
тель» (1926, 14 лип.) так їх оцінювала: «Чисто психологічні речі, чудові своєю склад-
ністю і в той же час елементарністю життєвих переживань та людських взаємовідно-
син. Як художник, Винниченко лишається близьким інтелігентному колу читачів.
Для нової пролетарської літератури творчість Винниченка цінна як вияв художньо-
го майстерства». Аналогічно оцінювалась творчість В. Винниченка-драматурга в 
«Українській загальній енциклопедії» (Львів, 1930-35 – Т. П.): «...п’єси В. Винничен-
ка с переходом української драми з побутовщини в психологічну європейську реа-
лістичну драму».

Згодом у радянській Україні драматургія В. Винниченка на довгі роки перестає 
бути предметом дослідження, сходить вона й зі сцени. Залишаються тільки ідеоло-
гічно забарвлені негативні оцінки постаті В. Винниченка. Але то вже інший аспект 
проблеми, на якому не буду зупинятись докладно.

У наші дні драматургія В. Вининченка повертається на сцени театрів України. 
Відбулися вистави за п’єсами «Гріх», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Брехня», 
«Закон». Вийшов том вибраних п’єс (К: Мистецтво, 1991). На сторінках часописів 
надруковані драми «Між двох сил» (Вітчизна. — 1991. — № 2), «Пророк» (Вітчиз-
на. – 1992. – №4). Появились рецензії на вистави, статті про драматургію (праці М. 
Жулинського, Л. Мороз, П. Федченка).

Як бачиться нам драматургія В. Винниченка сьогодні? Що в ній витримало пе-
ревірку часом? Що потребує переосмислення й переоцінки? Які уроки В. Винниченка-
драматурга здобувають актуальність? На ці та багато інших запитань треба шукати 

І. Тобілевич, В. Винниченко, М. Куліш сповідують високі ідеали, навколо 
яких, мов силові лінії навколо полюсів магніта, розташовані моральні цінності: ві-
рність, кохання, любов до України чи прив’язаність до громади тощо.

І. Тобілевич зобразив трагедію людей, що сповідують «різні шляхи» виходу з 
кризи в кривавий період українсько-польської історії. Письменник немовби прово-
дить величезний художній експеримент, надаючи можливості героям іти до кінця 
своїм шляхом – і в словесних поєдинках, і вчинками. (До речі, експериментальність 
ситуацій стане однією з визначальних рис Винниченкових драм). Але жоден із шля-
хів, показаних у п’єсі, не вів до розв’язання кривавих вузлів.

Магнат Потоцький безпосередньої участі в розправах над гайдамаками не бере, за-
те лінії всіх конфліктів сходяться до нього. Його девіз у ставленні до гайдамаків: «паля 
і шибениця», хоча обіцяє «надалі все життя спокійне забезпечить Україні». Страхітли-
вим продовженням Потоцького є шляхтич Чеслав Жезніцький – кат за переконаннями. 
Він жорстоко карає українських селян, заявляючи, що робить це «на користь краєві».

Складніший шлях проходять Сава Чалий, Ян Шмигельський і якоюсь мірою 
Гнат Голий, котрі активно залучені до конфлікту, що розігрується на сцені й поза нею. 



317РОЗДІЛ VI Ціна експерименту

відповіді і в самих творах і в суспільній атмосфері їх написання, і в літературному та 
літературно-критичному контексті, і в оцінках театральних вистав за п’єсами драматурга.

Спробуємо — нехай у першому наближенні — глянути на драматургію нашого 
земляка як на певну художню цілісність, своєрідний художній світ.

За особливостями пафосу й жанровими ознаками п’єси В. Винниченка можна
поділити на кілька груп: драми з напруженим конфліктом, одвертими зіткненнями
позицій персонажів, що нерідко призводять до трагічного фіналу. Дифузія ознак 
власне драми й трагедії — одна з жанрових прикмет п’єс «Дисгармонія», «Memento», 
«Базар», «Брехня», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Між двох сил», «Гріх» то-
що. До жанру комедії письменник звертався нечасто. Комічним пафосом перейня-
ті «Панна Мара», «Великий секрет», «Співочі товариства», елемент комізму знахо-
димо в творах «Натусь», «Молода кров», «Над». За жанровими ознаками дещо осіб-
но стоїть п’єса «Пророк»: завдяки явній умовності ситуацій і алегоричності деяких 
образів-персонажів її можна характеризувати як драму-притчу.

Жанрові особливості творів концентрують у собі дію багатьох факторів. Есте-
тично виправданими вони стають лише тоді, коли сприяють щонайголовнішому вті-
ленню авторського задуму. Як засвідчує аналіз драматичних творів В. Винниченка, 
він не завжди досягав у них гармонійного поєднання змісту і форми.

Обсервуючи в «малій» прозі найрізноманітніші прошарки суспільства, в дра-
матургії В. Винниченко зображує переважно представників інтелігенції, зокрема
художньої («Memento», «Чорна Пантера і Білий Медвідь»), наукової («Брехня», 
«Натусь», «Пригвождені», «Закон»), а також революціонерів («Дисгармонія», «Ве-
ликий Молох», «Базар»). У ролі головних персонажів представники трудових мас 
(строкарі, селяни) виступають лише в п’єсах «Чужі люди», «Молода кров». У комеді-
ях «Панна Мара» і «Великий секрет» автор звертається до життя поміщицької й бур-
жуазної родин. У драмі-притчі «Пророк» відображено зіткнення представників двох 
середовищ – комерційного і духовного.

Хоча вони високо ставлять лицарську честь, їхні позиції явно утопічні. Ні Саві Чало-
му не вдалося запровадити спокій в Україні; ні шляхтичу Янові Шмигельському не 
пощастило порятувати край від руїни, хоча, за його словами, готовий бути вірним си-
ном України; ні Гнатові Голому не судилось досягнути омріяної «рівності», бо шлях 
до неї прокладає грабунками й помстою. Як не парадоксально звучить, у концеп-
ції твору шляхтич Жезніцький і ватажок гайдамаків Гнат Голий завзятістю в помсті 
зближуються. Така позиція письменника – сміливий крок через національні амбіції.

Крізь складні перипетії й душевні муки проводить автор Саву Чалого. На почат-
ку твору Сава – в ореолі слави народного ватажка. Його ідеал – Богдан Хмельниць-
кий, а мета – по-лицарськи стати проти ворога в чистім полі. Але перемагає стихія, го-
ру бере Гнат Голий. Саву лякає вибух народного гніву: «І понесуть вони на Україну і 
смуту, і пожежу, і кров проллють ріками, без жодної користі для народу, а потім і самі 
на палях всі сконають». Як схоже бачать перспективу гайдамаччини Сава і... Потоць-
кий, тільки їхнє емоційне ставлення до долі гайдамаччини діаметрально протилежне!
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Однак окреслені параметри соціальних типів не є визначальними для В. Ви-
нниченка. Значно важливіші прикмети його драматургії, як і творчості загалом, роз-
криваються при розгляді типів психологічних: вони різноманітні й оригінально зо-
бражені.

Вибором героїв — переважно інтелігенції та революціонерів, зосередженістю на 
їхньому внутрішньому світі зумовлене поєднання в п’єсах В. Винниченка ознак пси-
хологічної драми і драми ідей. У письменника є ряд улюблених мотивів, до яких він 
звертається в багатьох творах: «чесність з собою», проступок і кара, проблема дитини 
й батьківства, мотив гармонії й дисгармонії людських стосунків та внутрішнього ста-
ну людини, проблеми краси, мистецтва тощо.

Поставивши в творі одну чи кілька ідей, згрупувавши навколо них персонажів, 
письменник вибудовує ситуації, що нагадують моральний експеримент. Герой опиня-
ється в таких умовах і взаєминах з іншими персонажами, коли змушений до кінця ви-
являти власну сутність. Б’ючись у тенетах умовностей або розриваючи їх, він часом 
опиняється перед необхідністю робити крок, що стає для нього фатальним. І тоді в 
дію вступають моральні максими, які завжди присутні в художньому світі В. Винни-
ченка, наскільки критичними не були б судження окремих персонажів його творів. 
За проступок («гріх») герой незрідка приймає смерть, причому самогубство зобра-
жається не як трагічна доконечність, а як останній засіб вберегти себе від остаточно-
го морального краху. Цією особливістю художнього світу драматургії — та й не тіль-
ки драматургії — В. Винниченка нехтувала критика, знаходячи в такий спосіб приво-
ди для гострого осуду позиції самого автора.

Від появи перших п’єс і до наших днів час від часу спалахують суперечки про 
те, за законами якої естетичної системи створював свої драми письменник: реалізму-
модернізму-символізму-романтизму-натуралізму? Приступаючи до осмислення 
цього аспекту драматургії митця, треба зробити кілька загальних зауваг концепту-
ального й художнього планів. У нашому літературознавстві наявна сильна тенденція 
абсолютизувати реалізм як шлях до художньої правди, а відповідно — недовіра — аж 
до заперечення — щодо різних типів художніх систем, де умовні форми відображен-
ня дійсності переважають. Поступово у поняття «реалізм» вкладався надто широкий 
зміст. До цього напрямку відносились твори — особливо, коли йшлося про видатних 
майстрів, — із значними елементами умовності, зважаючи на які ті твори можна було 
б відносити до інших художніх систем. На словах ми ніби визнавали, що умовність за-

І. Тобілевич передає трагізм вибору Сави іти «на другий берег!». Цим пафо-
сом перейнятий його напружений монолог у кінці другої картини третьої дії, коли 
Сава звертається до України: готовий спокутувати всі гріхи власною кров’ю. Моно-
логи Сави (і згаданий, і поданий у дев’ятій яві п’ятої дії) – то, власне, внутрішні мо-
нологи, то новітні засоби психологізму, завдяки яким автор робить рішучий крок у 
нову літературну епоху.

Цікаво будується й фінал п’єси. Доля Сави, зафіксована в пісні, відома. Але
автор турбується деталями, які знімають однозначність покарання Сави колишніми 
побратимами. Чалий сам визнає свою провину й просить прощення від Гната і гай-
дамаків. Останні слова Сави передають стан душі, в якому він довго перебував: «Я 
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кладена в самій природі мистецтва, а коли приступали до аналізу конкретного твору
чи творчості письменника, ми вдавалися до різних застережень. Мусимо визнати — 
вже вкотре лунає цей заклик! — що правдоподібність і художня правда — поняття не 
тотожні. До художньої правди можна йти різними шляхами, ефективність кожного з 
яких оцінюється за конкретними результатами.

В. Винниченко виявив чутливість до нових віянь у психології, літературі, теа-
трі. Очевидно, він розумів, що соціально-побутова драма, яка складала основу укра-
їнського театру, якоюсь мірою вичерпала себе. Зрештою, й сам І. Карпенко-Карий у 
п’єсах «Сава Чалий», «Суєта» і «Житейське море» по-новому бачив героїв — як людей
складних, суперечливих переживань і прагнень. В. Винниченко перейняв тенденцію 
модернізації драми й театру, ту тенденцію, яку пов’язуємо з іменами М. Метерлін-
ка, Г. Ібсена, Л. Андрєєва, Ф. Сологуба, а в українській літературі — Лесі Українки, 
О. Олеся, С. Черкасенка.

Коли мати на оці найзагальніші вимови символізму, як однієї з течій модерніз-
му, а саме: зв’язок з романтизмом, прагнення проникати до суті речей не тільки через 
явища й чуттєвий досвід, а й на рівні інтуїції, розуміння символу як засобу прорвати-
ся до таїни світу й людини, зближення з моральними нормами християнства, — то ці 
прикмети символізму наявні в багатьох п’єсах В. Винниченка. Бачимо в них надзви-
чайні ситуації, концентрацію ідеї в образах, підвищений інтерес до вічних істин, ак-
тивну дію ідеалу в авторській художній концепції людини.

Перераховані ознаки драм В. Винниченка, а також створення в багатьох із них 
ситуацій морального експерименту дають змогу трактувати їхній зміст на різних рів-
нях. Загальновідомо, що кожен високохудожній твір прочитується на рівні сюжету 
(подій), соціальної й моральної проблематики й філософського рівня. Багатошаро-
вість змісту Винниченкових п’єс є наслідком вдалого осягнення письменником гли-
бинних зв’язків між явищами, осягнення суті людини. У творах символістського плану
така багатошаровість змісту, зокрема образів персонажів і ситуацій, програмується 
цілеспрямовано. В. Винниченко ж не вдається до чисто символістської естетики й 
поетики, але їхні ознаки виразно бачимо в п’єсах «Базар», «Брехня», «Чорна Пантера
і Білий Медвідь», «Гріх», «Закон», «Пророк». Аналізуючи п’єси цього плану, тре-
ба уважно стежити за словами й жестами персонажів і їхніми психічними станами,
ходом мислення, аби за зовнішніми ознаками не проґавити сутності твору, адже во-
на не лежить на поверхні.

смерть прийняв за рідний край... Я кров’ю змив свою вину...». Прикметно, що Гнат 
не заперечує слів Чалого, а, вбиваючи, називає його «братом», немовби прокладаю-
чи Савиній душі шлях до очищення. Таке художнє рішення письменника своєрідно 
провіщало амбівалентне ставлення до героя, яке стане поширеним через десятиліття.

Як бачимо, фінал трагедії «Сава Чалий» автор пов’язує не з історичною долею 
гайдамаччини; його цікавить доля особи на кривавих шляхах історії. Історична до-
ля гайдамаччини була кривавою, трагічною, і підштовхнула до неї українців третя
сила – російська цариця Катерина II. Заграючи з ватажками гайдамаків, підступно на-
казала арештувати їх, а головний кіш біля Холодного Яру – розгромити гарматами.
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***
Перші п’єси В. Винниченка «Дисгармонія» (1906), «Великий Молох» (1907), 

«Щаблі життя» (1907) появилися, коли ще був живий відгомін подій революції 1905-
1907 рр. Образи революціонерів-соціалістів опинилися в центрі цих п’єс. Вони, ре-
волюціонери, напружено думають і сперечаються про нову людину, нову мораль, но-
вий світ. Добре знаючи це середовище, як революціонер-підпільник, В. Винниченко 
не ідеалізує своїх героїв. З плоті й крові, вони, як і всі люди, страждають і мучаться,
бачачи, що їхні ідеї перебудови світу не рятують від розладів людини зі своїм ідеалом. 
Виявляється, не досить заперечити міщанську мораль, як лицемірну, щоб одразу ста-
ти щирим на всі сто відсотків. Життя складніше за будь-які судження про нього. Во-
но не раз підкидає такі ситуації, коли жоден постулат не рятує. А це породжує нові 
страждання і спонукає до нових пошуків.

Засвоївши фройдівське розуміння людини, автор зображує, як у душах його 
персонажів постійно змагаються свідоме й підсвідоме начала. Особливо багато уваги 
приділено взаєминам між чоловіком і жінкою.

Небавом після публікації п’єси «Дисгармонія» «Літературно-науковий віс-
ник» одночасно надрукував два протилежні відгуки на неї. Якщо A. Крушель-
ницький добачав у ній «свіжу, повну життєвої правди артистичну картину», то І. 
Стешенко насамперед намагався захистити російських і українських марксистів 
від негативних оцінок B. Винниченка, а відтак заперечував саму художність тво-
ру. П’єсу «Великий Молох» П. Дорошенко ставить вище за «Дисгармонію», на-
голошуючи на життєвості героїв і актуальності проблематики: «Автор вихоплює 
героїв своєї драми з самого виру сучасного кипучого життя і порушує пробле-
ми, які в більшій або меншій мірі хвилюють зараз трохи не кожну інтелігентну
людину».

Цілу зливу негативних відгуків викликала п’єса «Щаблі життя». Заперечувався
насамперед принцип «чесності з собою» і захист проституції та проповідь вільного 
кохання. Автора звинувачували у ніцшеанстві (П. Христюк), в наслідуванні Л. Ан-

Переходячи до короткого розгляду п’єси В. Винниченка «Гріх» під кутом 
означеної проблеми, хотів би звернути увагу на одну обставину: незважаючи на 
численні криваві сутички між гайдамаками та шляхтою, поняття честі, обов’язку 
для героїв «Сави Чалого» І. Тобілевича не втрачають своєї суспільної основи, хоча
й мають, як мовилось, надто індивідуальне забарвлення. В.Винниченко ж устами
героїні Марії Ляшківської акцентує на руйнації основ суспільної моралі. Набачив-
шись страхіть на війні (йдеться про першу світову), де вбивають, ґвалтують, вла-
штовуючи гареми чоловічі й гареми жіночі, Марія заперечує саме поняття гріха.
Але автор не стає на позицію героїні. Він ставить її в такі обставини (за суттю 
експериментальні), які заставляють її змінити ставлення до цієї моральної кате-
горії. Закохавшись у чоловіка своєї подруги Ніни, Марія приховує своє почут-
тя, вдаючись до численних підмін: то їй хочеться бути дияволом-спокусником, 
то вступає в безконечні перетрактації з Іваном, то насмішливо говорить Ніні, що 
відіб’є в неї чоловіка. Ця подвійна гра завершується в тюрмі при очній ставці, ко-
ли Марія з Іваном залишилась немовби наодинці (про таємного свідка вони не 
знають). Марія зізнається Іванові в коханні, вдаючись до заперечення поперед-
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дрєєва (Г. Хоткевич). М. Гехтер вважав цю п’єсу «торжественним гімном проститу-
ції». С. Єфремов вказував і на художні прорахунки автора: «Це просто низка довгих, 
більш або менш млявих і часто нічим між собою не зв’язаних балачок». І все ж критик 
відчув велику муку й щирість, з якими веде пошук сам письменник, котрий і в цьому 
творі залишається художником.

На чиїм же боці правда? Однозначно не відповіси. Але маючи перед очима весь 
творчий шлях письменника, його еволюцію, знаючи історичні результати втілення 
в практику деяких поглядів, які сповідують Винниченкові персонажі-соціалісти, ми 
можемо діалектичніше і, сподіваюсь, об’єктивніше глянути на ці й інші твори пись-
менника.

Так у п’єсі «Дисгармонія» зображено групу революціонерів-підпільників, їхні 
взаємини, пошуки правди і внутрішньої гармонії, ставлення до ідеї соціалізму. У цен-
трі твору — родина Поляченків. Господар родини, Грицько, щойно повернувся з тюр-
ми. Тяжко хворий. У нього не складаються стосунки з дружиною Ольгою. Вони обоє 
чесні люди, і їх пригнічує необхідність говорити неправду. Ситуація ускладнюється 
тим, що за Ольгою упадає товариш Грицька, також революціонер-підпільник, Мар-
тин. Так виникає проблема: любов — це свобода чи обов’язок? Ольга цінує в коханні 
і обов’язок, і жіночу вірність. А Мартин відстоює право на вільні стосунки з іншими 
жінками. «Ваша мораль, — докоряє він Ользі, — це цвіла мораль, котру треба вики-
нуть у помийницю життя! Проститутка, котра заробляє собі на хліб тілом, стільки ж 
достойна поваги, як і поет, що друкує свої твори по рублю за слово». Для Грицька та-
ка позиція абсолютно неприйнятна.

Мартин і Грицько сперечаються також про правду й брехню, про щирість і
лицемірство, про муки совісті і внутрішню гармонію. Спір спалахує, коли Мартин 
пропонує подати фальшиві відомості про наявну в організації зброю (називає сорок 
одиниць замість п’ятнадцяти наявних). На думку Мартина правда — це знак слабкості,
а він прихильник сили: «Чому хитрість, лукавство, брехня гірше? Я нічим не хочу 
зв’язувать себе і — наплювать мені на всі моралі, на всі ржаві кайдани, що чіпляють 

нього стану, який її гнітив: «А ви що ж думали? Що ж ви уявляли? Що я нена-
виджу вас?».

Друге коло випробувань Марії пов’язане з пропозицією жандармського пол-
ковника Сталинського вчинити «майже зовсім невинний гріх» і ним, гріхом, поряту-
вати товаришів. Нестандартна ситуація! Треба вибирати: власна невинність і прире-
ченість товаришів – чи «гріх» і порятунок тих же товаришів, між якими й коханий 
Іван. Письменник на якусь мить надає Марії можливість глянути на себе збоку: як 
Марія заперечувала «гріх», так Сталинський розмиває поняття моральної чистоти, 
вірності. Марія змушена робити вибір тоді, коли в неї вибору немає, – і вона з жахом 
усвідомлює власну безвихідь: почуває себе зрадницею серед тих, чиїм довір’ям доро-
жить. Через те в діалозі з Іваном Марія вдається до подвійної підміни: то пропонує 
Іванові уявити зрадником себе самого, то говорить про уявного зрадника як третього, 
в якого вона закохана. В обох випадках жінка моделює свій стан безвиході. Але Іван 
залишився глухим до майже прозоро окреслених страждань Марії, заявляючи, що 
готовий убити провокатора. Звівши всю розмову на жарт, Марія змушена на остан-
ній межі рятувати свій ідеал власною смертю, тобто самогубством.
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на себе люди!..». У думках Мартина його антипод Грицько вбачає причину дисгармо-
нії революціонерів: «Ми тікаємо від буржуазної, старої етики і з водою вихлюпуємо її 
дитину». Грицько не може прийняти акторства й лицемірства, розповсюджених у се-
редовищі революціонерів: «Скрізь брехня. Вона так пройняла собою все, її навіть не 
помічають». Він страждає, що й сам не може дорівнювати своєму ідеалові. Після полі-
тичних сутичок, в яких беруть участь підпільники, Грицько висловлює надзвичайно
важливу думку: «Вбиваючи за правду неправду, вбиваєш правду». В. Винниченко 
виявився глибоким аналітиком. Він застерігав соціалістів від страшної небезпеки, 
пов’язаної з насиллям. Застерігав, але не був почутий. Іронія історії виявилась ду-
же жорстокою й кривавою: в ім’я реалізації, здавалось би, привабливої ідеї принесено 
надто великі жертви. В. Винниченко своїм твором захищав гуманізм, захищав гармо-
нійний стан людської душі і людських взаємин.

Своєрідним продовженням образу Мартина став образ Катрі, дівчини-
революціонерки, в п’єсі «Великий Молох». Молох — то символ обов’язків індивіда 
перед колективом, підкорення людини вимогам загалу. У суперечці з Остапом, люди-
ною розгубленою, до певної міри зламаною життям, Катря співає гімн Молоху: «Для 
вас Молох — страховище, а для мене прекрасний, великий бог, який дає мені мої
радощі, мої муки, життя моє. Для вас Молох чужий, а для мене він рідний, бо я
сама — Молох, сама жива частина його!» 

У дівчини немає співчуття до слабких і недужих: «Я жалію тільки тих хворих, 
яких можна вилічити. А тих безнадійних, що ще впираються і розносять скрізь за-
разу, треба нищить». В. Винниченко гонко вловив у середовищі революціонерів-
соціалістів настрої, які призведуть до репресій, до нищення людей, котрі згодом чи-
нили опір режиму. Образ Катрі — один з перших у лихій когорті фурій революції, 
яких пізніше зобразять М. Хвильовий (Майя у «Санаторійній зоні»), К. Трекьов 
(Любов Ярова в одноіменній п’єсі), Вс. Вишневський (жінка-комісар в «Оптимістич-
ній трагедії»), О. Корнійчук (Оксана в «Загибелі екскадри»).

Летальні фінали у В. Винниченка трапляються часто. Модельовані автором
ситуації морального експерименту «провокували» саме такий кінець. Але мені
видається, що справа торкається світогляду самого В. Винниченка: будучи атеїстом, як
соціаліст, у глибині душі він зберігав вірність християнським моральним постулатам.

«Патетична соната» Миколи Куліша, поставлена в означену низку творів, 
явила такий комплекс новаторських ознак, які ще довго хвилюватимуть і прива-
блюватимуть дослідників. Екзистенціалізм як філософська основа авторської ху-
дожньої концепції людини, рідкісний у драматургії ліричний принцип освоєння 
матеріалу, підміна оповідача переказом його думок аж до воскрешання його, Іль-
ка, голосу, символістський принцип нанизування містких деталей (гелікон, кра-
плі, що падають зі стелі, музика Бетховена, країна, де на дверях два замки іржаві 
висять, українські зорі, розріз будинку по вертикалі тощо) – усе це сьогодні мушу 
обминути, зосередившись лише на колізії Ілько, поет, – Марина, керівник україн-
ських повстанців.

Романтичне кохання Ілька до Марини проходить жорстоку перевірку часом 
страшних соціальних катаклізмів, які, мов велетенські жорна, перемелюють ідеа-
ли Ілька й долю Марини. Ю. Шерех пояснює трагедію Марини тим, що вона «не



323РОЗДІЛ VI Ціна експерименту

Одна з наскрізних ідей творчості В. 
Винниченка — «чесність з собою». Запо-
зичена від Ніцше, вона може бути витлу-
мачена, з одного боку, як ідея щирості,
ліквідації гальм, що пригнічують людину. 
У такому плані вона, ця ідея, приваблива. 
Але, з другого боку, її можна витлумачи-
ти, як виправдання будь-яких вчинків, в 
т. ч. й негідних. Саме цей аспект «чесності 
з собою» викликав гостре неприйняття у 
п’єсі «Щаблі життя». Мирон Антонович, її 
головний герой: нещодавно повернувся із 
заслання. Опинившись у ролі домашнього
вчителя, він не приховує своїх поглядів, 
серцевину яких складає принцип «чесності
з собою». Автор створює ряд гострих си-
туацій, у яких проходить випробуван-
ня і сам принцип, і його носій. Ці ситуа-
ції пов’язані з проблемами: що важливіше 
для людини — любов тіла чи любов душі; 
у Мирона душевно хвора мати, то що гу-
манніше: підтримувати її життя і в такий 
спосіб продовжувати її муки, чи заподіяти 
їй «легку» смерть; що має більшу вартість: 
родина-шлюб-проституція...

Мирон переконує закохану в ньо-
го Аню, що єднання тіл таке ж цінне, як і

повірила в силу людської душі, людського почуття, поезії». Однак Кулішева позиція
може бути тлумачена інакше. Поет Ілько зрадив поезію, кохання, перейнявшись 
ідеями більшовиків і перейшовши на іншу, не гуманістичну систему цінностей.
Вірність обов’язкові по-більшовицьки повертається зрадою ідеалів незалежної 
України, які були смислом життя Марини. В останньому діалозі Ілька й Марини, 
який поступово перетворюється на своєрідний антидіалог (герої говорять паралель-
но й не чують одне одного, в результаті чого «бере слово товариш маузер»), героїня 
здобуває повну перемогу, хоча фізично гине. Марина винна – без провини, а смерть 
від руки колись закоханого в неї поета-українця, що перейнявся ідеями більшови-
ків, – страшний символ історичної поразки української ідеї й трагедії українсько-
го народу.

Проблема проступку й кари – одна з вічних. До неї не раз зверталась літе-
ратура ще з античних часів. Розглянута на прикладі трьох творів, що охоплю-
ють невеликий відрізок історії української драматургії, вона засвідчила розмаїття
художніх рішень видатних майстрів, серед яких творчі прозріння І. Тобілевича в 
його історичній трагедії «Сава Чалий» по-справжньому вражають.

Василь Марко

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Мораль чи аморальність? (Особливості

конфлікту п’єси Володимира Винниченка 
«Закон»)

Сергій Михида (Кіровоград)

На матеріалі п’єси «Закон» розглядається
прагнення В. Винниченка пізнати незвідане в 
сфері людської психіки, в стосунках між людь-
ми, знайти межі між моральним та амораль-
ним. Осмислюються проблеми, які так гостро 
стоять на межі ХІХ й ХХ століть і які сьо-
годні хвилюють людську спільноту.

Ключові слова: поетика драми, конфлікт, 
мораль, аморальність, парадокс.
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єднання душ. Головне: не соромитись того, що прагнеш насолод, віддаватись їм од-
верто, зневаживши будь-які приписи моралі. До чого призводить реалізація цього 
принципу, ми гірко переконуємось сьогодні. Але коли Мирон вимагає від Ані перед 
одруженням хоча б день провести в будинку розпусти, навряд чи зрозуміє — а тим 
більше прийме — його позицію нормальна людина.

Один із «проектів» Мирон таки реалізував: щоб звільнити хвору матір (збоже-
воліла, вона давно лежить, доглядають її чужі люди), а себе — від намарного, на його 
думку, обов’язку, Мирон дає їй велику дозу снотворного.

Складнішою виявилась ситуація, коли Мирон дізнається, що за час його пере-
бування на засланні рідна сестра стала проституткою. Він виголошує тиради: мовляв, 
«природу не замажеш глиною моралі»; «Проституція стала необхідністю. Знищите 
проституцію, то будуйте тюрми й божевільні». Але з патетичного тону його збиває 
просте запитання: чому ж тоді він хоче забрати з будинку розпусти рідну сестру? Автор
тонко передає душевні муки Антона: «дико, розтеряно дивиться на всіх», «напру-
жено думаючи, стоїть. Раптом підводить голову, бажаючи щось сказать, але зараз же 
знов похнюплюється й дивиться кудись вперед». Як виявляється, страждає він не че-
рез сестрину біду, а через те, що сам він не може до кінця звільнитися від «прокляту-
щої, подлої шкарлупи» моралі. Щоправда, Мирон Антонович не заглядає в майбутнє:
якими стануть люди, суспільство, відкинувши усталені моральні норми. Він живе 
переважно сьогоднішнім днем. А якби спробував відхилити завісу часу, то, можливо, 
сам би вжахнувся непередбачуваними наслідками...

У ранніх п’єсах В. Винниченка відбилося чимало особистих переживань і роз-
думів автора на передодні й періоду революції 1905-1907 років. І невпорядковане
родинне життя революціонера-професіонала, якому доводилось перебувати в тюр-
мі й на нелегальному становищі, скуштувати солдатського хліба й потай перебира-
тися через кордон; і захоплення ідеєю соціалізму та революційної перебудови світу; і 
критичне ставлення до людей, котрі також називали себе соціалістами, але насправді
були далекі від тих ідеалів, які проповідували, — усе виливалося в ситуації й образи. 
В. Винниченко не ставав у позу судді. Він сіяв неспокій, він прагнув розхитати сус-
пільну байдужість, він торкався таких сторін життя, про які не прийнято було гово-
рити одверто. Але за всієї епатажності висловлювань окремих персонажів у ранніх 
п’єсах митця відчувається багато болю, багато сумнівів і натяків-застережень. У піз-
ніших драмах — «Брехня», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Гріх», «Закон» — ав-
тор виводить на сцену самі страждання, викликані порушенням певних усталених 
норм життя й поведінки людини. Принцип «чесності з собою» відходить на задній 
план, натомість активізуються проблеми «проступок і кара», «гріх і покаяння». Така 
логіка розвитку художнього світу В. Винниченка диктувалась, еволюцією його сві-
тогляду й естетичної позиції, яка (еволюція) не була ні хронологічно послідовною, ні 
внутрішньо безконфліктною. Автору доводилось не раз осмислювати й переосмис-
лювати суперечності світу й людини та усвідомлювати власну непослідовність. І так 
без кінця: осмислював одні проблеми й наштовхувався на інші, хоча все життя леліяв
у душі утопічну ідею досягнення світової гармонії.
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Читачам кінця XIX – початку XX ст. мотив 
убивства батьком власної дитини (або ж людиною, 
яка мимоволі опинилася в ролі «батька») був добре 
знайомий завдяки новелі Гі де Мопассана «Сповідь» 
(1884 р.) та роману Г. д’Аннунціо «Невинна жертва» 
(1892 р.).

«Сповідь» Мопассана 
У новелі Мопассана «Сповідь» драматургія сюже-

ту тримається на моральному парадоксі. Герой новели – 
пан Бадон-Леременсе – помирає, маючи абсолютно без-
доганну репутацію. Діти його щиро люблять, а жителі 
містечка визнають, що «на одну чесну людину поменша-
ло». І тільки після смерті цього добропорядного юрис-
та розкривається його моторошна таємниця: коли діти 
пана Бадона-Леременсе разом із нотарем читають духів-
ницю свого батька, вони з жахом дізнаються, що в моло-
дості він скоїв страшний злочин. Духівниця виявляється
сповіддю героя, його каяттям, залишеним нащадкам.

«Навмисно перешту-
дірую ріжних драматур-
гів (чого на жаль я досі не
робив), сам серйозніще, 
пильніще, об’єктивніще бу-
ду придивлятись до своїх об-
разів і, певний, дійду свого!»

В. Винниченко

У 26-річному віці пан Бадон-Леременсе став убивцею власного сина, якого
йому народила коханка. Зарадити появі дитини було неможливо. Мопассанів герой 
зізнається собі, що небажане немовля мимоволі стало причиною «цілковитого кра-
ху» його життя. Адже сам він у цей час збирався одружитися з іншою жінкою, до якої 
мав серйозні почуття і ось дитина стає на перешкоді шлюбові, благополуччю, любові.

Усвідомлення життєвого краху породжує відчай і... ненависть до ні в чому не вин-
ного дитяти. Як зізнається герой, його не покидала «ненависть до сина» – «до цього 
живого й крикливого шматочка м’яса, що став мені на дорозі, розбив моє життя».

Мопассан мотивує фатальний вчинок героя його хворобливим знетямленням, 
стресом, психічним розладом. Батька небажаної дитини відвідує «спокуса злочину». 
Згадуючи в сповіді той страшний день, коли він відчинив вікно, впускаючи крижаний 
вітер до кімнати, де лежало голе немовля, Бадон-Леременсе сам намагається розібрати-
ся: як усе це могло статися?! І приходить до висновку, що керувала тім «розгубленість, 
хвороблива маячня, коли людина вже не владна над своїми вчинками й свідомістю».

Герой «Сповіді» сам судить себе: усвідомлення гріха не покидало його до смерті.
Спогад про скоєне постійно нагадував про себе, «мов хижий звір, ув’язнений в гли-
бинах душі» .

Нотар радить дітям знищити духівницю, і вони так і роблять. Троє свідків «за-
могильної сповіді» мовби зазирнули «за край», туди, де криються загадкові безодні 
людської психіки, – і отетеріли від їхніх зяючих глибин.

Ось ці два аспекти новели Мопассана особливо звертають на себе увагу: акцент 
на парадоксальності ситуації й самого героя, а також на моторошності й таємничос-
ті «глибин душі», яка раптом відкривається своїми безоднями (згадка про «хижого 
звіра, ув’язненого в глибинах душі», у цьому розумінні вельми характерна!). Як ми
побачимо далі, подібний ракурс у змалюванні людини приваблював і В. Винниченка.
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«Невинна жертва» д’Аннунціо
Г. д’Аннунціо, пишучи роман «Невинна жертва» через вісім років після Мо-

пассанової «Сповіді», зберіг основні контури сюжету, запозиченого у французького
новеліста. Його роман написаний у формі монологу героя – людини егоїстичної і 
пристрасної, а водночас – відкритої, схильної до самоаналізу. 

Як і Мопассан, д’Аннунціо робить акцент на тих чинниках людської пове-
дінки, які непідконтрольні волі й розумові «Вищі сили», дію яких відчуває на собі
Тульйо, це, здається, те ж саме, що й «хижий звір», ув’язнений у глибинах душі ге-
роя новели «Сповідь». Біологічні начала, інстинкти, підсвідомість... Поворотний 
пункт у тому психологічному сюжеті, що його вибудовує д’Аннунціо, – ревнощі 
Тульйо. Він запідозрює Джуліану в зраді, мучиться, дає волю своїй уяві, і, зрештою 
з’ясовує, що «хвилина слабкості» у Джуліани таки була. Більше того – вона зава-
гітніла. Так з’являється центральна колізія: і Тульйо, і Джуліана не хочуть дитини. 
Ревнощі струшують притомлену, але палку душу Тульйо, дають поштовх його при-
гаслій любові до дружини. І водночас – вони ж роздмухують вогонь ненависті до
дитини, яка має народитися. З’являєтьа (як і в героя Мопоссана) «спокуса вбив-
ства», що стає для Тульйо нав’язливою ідеєю, оскільки він добре розуміє, ще но-
вонароджений неминуче виявиться причиною «втраченого щастя» для них обох – 
Джуліани й самого Тульйо.

І знову – все, як у Мопассана: голе дитя, відчинене вікно смертоносний подув 
крижаного вітру...

Спільне для обох творів
Інтерес обох письменників до «безодень» людської психіки, до темного, та-

ємничого, позасвідомого в поведінці персонажів. Характерно, що слово «безодня» 
прозвучало і в самому тексті «Невинної жертви»: «Легкі завіси алькова відділя-
ли мене від безодні», – каже Тульйо, маючи на увазі саме «спокусу вбивства», яка

Особливості вживання форм вокатива в драматичних творах 
В. Винниченка
Лінгвістичний аспект від Світлани Ковтюх

Специфіка драматичних творів, написаних у формі полілогів, діалогів, монологів 
дійових осіб, полягає в майже повній відсутності описової авторської мови. Відповід-
но зростає смислове й емоційне навантаження слова в устах персонажів. Традиційно
секрети творчої майстерності драматургів, їх авторська індивідуальність при оброб-
ці й використанні української мови досліджується на рівні лексики, фразеології, 
значна увага приділяється характеристиці тропів як важливих елементів художньо-
зображувальної системи. Нечасто предметом вивчення стають морфологічні ресурси 
стилістики. Українська мова належить до когорти тих слов’янських мов, які для гра-
матичного оформлення звертання зберегли з прадавніх часів кличний відмінок, роз-
винули й поглибили його форми, зберегли його функціональне навантаження.

У функції вокатива в драматичних творах В. Винниченка використано імен-
ники жіночого роду І відміни твердої, м’якої та мішаної груп: Антонино, Оксано, 
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володіє ним мало не фатально. У певному розумінні, Тульйо теж «невинна жерт-
ва»: ним мовби керують «вищі сили», фатальні пристрасті. Г. д’Аннунціо вже самою
назвою роману, здається, робить притиск на парадоксальності життя, яку можна пере-
дати хіба що в оксиморонний спосіб: безгрішний грішник, злочинець який виявився
жертвою.

Парадокс, як відомо, – це абсолютне протиріччя (або ж міркування, яке дово-
дить як істинність, так і неістинність якоїсь тези). У Мопассана й д’Аннунціо зу-
стрічаємо саме таку суперечливість життєвих явищ, яка тяжіє до абсолюту, до па-
радоксу.

Драматична інтермедія
«Memento»

Розділ IV 
Картина І
Кімната Орисі. В хаті Антонина, Орися, Паша, Бурчак. Біля піаніно стоїть ко-

лиска. Паша, зазираючи в колиску, тихо грає. Антонина, Орися і Бурчак одягнені. Ан-
тонина досить струнка, лице свіже, освітлене красою ніжності. Стоїть коло колиски, 
одягає рукавички, зазирає до дитини і весь час нерішуче поглядає на Орисю.

Орися (перед дзеркалом одягає капелюх). Ну, Тосю, швидше, швидше! Спізни-
мось. Терпіть не можу слухать п’єсу без початку... А Кривенко піде з нами?

Антонина. Ні, він сьогодні ввечері зайнятий. Іде до одного колеги. Читатиме 
один письменник свою нову річ.

Орися. Хто саме, не знаєте?
Антонина. Мілевич.
Орися. Фе! Не люблю його. Кислий. Побачить козявку і з кисло-трагічним ви-

глядом філософствує: «А що сіє за кузка?» Не люблю. Ну, швидше! Я майже готова.

Явдохо, Пульхеро, Олімпіадо, Муфто, квіточко, дитинонько, бабо, матінко; Тосю, 
Орисю, Марусю, Досю, Олю, Тасюню, Ксеню, мамуню, доню, Насте; Пашо. Вар-
то звернути увагу на останній приклад, оскільки традиційні граматики, словники,
посібники подають виключно закінчення -е для словоформ вокатива іменників І 
відміни мішаної групи. Проте в розмовному, художньому, епістолярному, почас-
ти публіцистичному стилях здавна вживані власні імена осіб чоловічого, жіночо-
го (формально також подвійного) роду з основою на тверду шиплячу фонему, що 
в кличному відмінку мають флексію -о за аналогією до іменників твердої групи. У 
творі В. Винниченка мова йде про особу жіночої статі: Орися. ... Пашо, підіть, будь 
ласка, зупиніть Ганну, я їй дам записку («Memento»).

Зафіксовані також словоформи І відміни чоловічого роду: Саню, Васю, дя-
дю, Адю (від Андрій), Костю, Родю, Кузьмо. Апелятиви, що поза контекстом квалі-
фікуються як субстантиви подвійного роду, у драматичних творах В. Винниченка
позначають осіб чоловічої статі, тобто є лексемами чоловічого роду: Антонина.
Добивсь! Любуйся! Любуйся, убивце [до Кривенка – С. К.] («Memento»). Клим (до 
Микити). Ну, йди, йди, п’янюго, йди! («Молода кров»). Сафо [до Кардинала – С. К.]. 
... я питки хочу, фі, соромся, скупердяго! («Чорна Пантера і Білий Медвідь»).
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Антонина (винувато-нерішуче). 
Знаєте що, Орисю? Я таки, здається, 
не піду сьогодні...

Орися (прудко обертається, 
обурено). Фу ти, яка ж ви! Знов?

Антонина. Ну, їй-богу, голу-
бонько, я боюсь. Мені самій страшен-
но хочеться послухать. Вісім місяців 
не буть у театрі. Ви подумайте: вісім 
місяців!

Орися. Ну, розуміється. Зна-
чить, треба йти! Не дурійте, ходім. 
Паша чудово справиться з вашим 
скарбом дорогим.

Паша (не обертаючись). А буде 
кричать – за ноги й об стінку.

Антонина (рішуче). Ні, я не 
піду! (Скидає рукавички). Не можу. 
Боюсь.

Орися. Та чого ж ви боїтесь, 
квочка ви?! Ну, чого? Ну?

Антонина. Я не знаю... Ме-
ні здається... Я цілий день сьогодні 
якось почуваю щось таке... Не сердь-
тесь, Орисю, мені так неприємно... І 
він сьогодні багато плакав... (Нахиля-
ється, слухає).

Паша (грубувато). Спить, 
спить. Під музику.

Антонина (захоплено, поверта-
ється до Орисі). А музику як любить! 
Ви помітили?

Лінгвістичний аспект – 2

Широко використані у формі кличного відмінка іменники II відміни чолові-
чого роду твердої, м’якої та мішаної груп: котику, любчику, голубе, куме, вогнику, 
хлопчику, професоре, Іване, Леоніде, Трохиме; таточку, тату, Марку, Карпе, Пань-
ку; чоловіче, бурлаче, хлопче, юначе; татуню, татусю, Івасю; товаришу, паничу,
мужу, Маркевичу тощо. Спорадично засвідчені іменники III відміни жіночого ро-
ду у формі називного відмінка однини, що вживається в значенні кличного: ра-
дість, Цінність. Іменники II та IV відмін середнього роду, а також у формі множини 
не мають спеціальних закінчень вокатива, тому в синтаксичній функції звертання
передаються словоформою, тотожною називному відмінку однини чи множини: 
серденько, світло, сонечко, серце, життя, створіння; медвежа, дитинча; хлопці, люб-
чики, товариші, братця, городяни, діточки, діти та інші.

Наприкінці XIX — на початку XX ст. в
літературах на європейському терені виникла 
ціла галерея «сильних особистостей» ніцшеан-
ського зразка, зокрема — в творах А. Стрінд-
берга, С. Пшибишевського, К. Гамсуна, М. Горь-
кого... У цьому ж ряді слід назвати і В. Винни-
ченка. Його «ніцшеанці-соціалісти» — люди, для 
котрих їхнє ego — в центрі світу. І якщо «одини-
ці» Лесі Українки, «аристократки духу» О. Ко-
билянської, бунтар Брандт Г. Ібсена володіють 
магією людської привабливості, то герої В. Вин-
ниченка, які представляють згаданий тип,
мають вельми монструозний вигляд: їхній цинізм, 
готовність в ім’я голого принципу переступити
через матір (Мирон Купченко — «Чесність з со-
бою»), сина (Василь Кривенко — «Memento»), 
люблячу жінку (Вадим Стельмашенко — «По-
свій») відлякують ближніх.

Вони — заложники власних ідей, які заслі-
плюють їх, спонукаючи весь час позирати в 
дзеркальце того Принципу, за яким проглядає... 
лик Заратустри. П. Христюк із цього приводу
зауважував, що й сама формула «чесності з со-
бою» запозичена В. Винниченком у Ф. Ніцше; 
що означає вона передусім «усе дозволено» і що 
вчинки героїв «Дизгармонії», «Щаблів життя», 
«Memento» виглядають «немов тільки ілюстра-
ція до думок Ніцше».

В. Панченко
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Орися (регоче). Кожного дня вона мене питає: чи помітила! Сама йому навіть 
граю щодня... Ні, ви квочка! (Повертається до дзеркала). Одягайте ваші рукавички, і 
ходім! Паша йому гратиме, він буде спати, нам будуть грати, і ми будем спать. Гайда!

Антонина. Коли ж я боюсь... Паша така до дітей холодна...
Паша. З’їм його!
Антонина. Ні, ви, Пашуню, голубонько, уже той... Ви не сердьтесь, але ви... таки 

не любите дітей. Я вас дуже прошу, як заплаче, то он там молоко. Він завжди їсть о де-
сятій годині. Тільки, глядіть, голубонько, соску промийте наперед.

Паша. Та добре, добре... От нещастя! Наплодять всяких цуценят і дрижать над 
ними. Терпіть не можу пискунів. Ну, ну, не вб’ю його. Ідіть.

Орися. Пашо! Ви б хоч помовчали! Ну, Тосю, їй-богу, ми спізнимось. Ходім!
Антонина (нахиляється й цілує дитину. Слухає. Підводиться). Спить... Може, 

він, справді, спатиме. Тільки ж ви, Пашо, нікуди не підете?
Паша. Ні, як тільки ви підете, моментально схоплю хустку й побіжу гулять.
Антонина. Ні, Пашуню, ради бога, не покидайте ні на хвилину. Ні на одну хви-

линку. Що б там не було! Дайте слово! 
Паша. Ну, й чудна ж ви...
Антонина. Ні, ви дайте слово!
Орися (нетерпляче). Тю! Та дайте їй слово, Пашо!
Паша. Ну, нате, нате вам слово. Нікуди й нізащо не піду. Ідіть.
Орися (до Бурчака). От вам «світове питання», дивіться й мотайте на вуса. Як 

женитесь, то жінка вас цепом прикує до колиски.
Бурчак (який зворушено й приязно весь час слідкував за Антониною. Зітхнувши). 

Ні, що ж... Я розумію...
Антонина знов нахиляється до колиски.
Паша (до неї). Ще ж таки...
Орися (до Бурчака, не перериваючи розмови). Ви хотіли б мать дитину? Да?
Бурчак (хвилюється, скидає окуляри). Як від кого...
Орися (пильно дивиться на його й, гидливо скрививши губи, мовчки круто одвер-

тається). Ну, ходім!
Бурчак одягає окуляри й несміло дивиться на неї.
Паша (до Антонини). Та годі вам! Ви розбудите його!

Кличний відмінок виконує стилістично нейтральне призначення, коли має 
функцію окличного називання особи,  до якої звернена мова, у п’єсах В. Винниченка
поряд з іменами використані двокомпонентні структури – ім’я + по батькові: Іване
Стратоновичу, Андрію Карповичу, Самійле Григоровичу, Кіндрате Пилиповичу, 
Прокопе Семеновичу, Захаре Назаровичу, Семене Симоновичу, Никоне Степано-
вичу; Наталю Павлівно, Оксано Спиридонівно, Секлетіє Назарівно, Ганно Олексі-
ївно, Олено Карпівно, Інно Василівно та інші.

У кличному відмінку фіксуються й словосполучення: Орися ... Світове питан-
ня! [прізвисько персонажа, пояснення нижче – С. К.]. Що ви дурня строїте! Я цього 
не люблю. («Memento»); 2-е вікно. Третя камера! 3-є вікно. Што такоє? («Базар»). 
В останньому прикладі у функції звертання використане метонімічне перенесення: 
назва приміщення вживається в значенні осіб, що знаходяться в ньому.
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Антонина (підводячись, тривожно). Щось він дихає часто... І жар, здається, не-
величкий...

Орися (з досадою). Ну, слухайте, Тосю, це вже смішно нарешті!
Антонина (серйозно, незадоволено). Не можу ж я! У дитини, може, справді 

щось... а ви так легко... (Нахиляється).
Орися стискує плечима.
Бурчак. А може, дійсно, дитина... не дуже... той...
Орися. Мовчіть хоч ви там! Ще собі... «Дитина, дитина»! Ви його зробите таким 

мамієм, що ні к бісу не буде годний.
Антонина. Ви говорите так, що не знаєте, що то дитина...
Орися. А! Не знаю... І знать тут нема чого. Бачу тільки, що так не можна вихо-

вувать. Так дрижати, мліти над ним... Ви йому дихнути вільно не даєте... Одягайте ру-
кавички, ходім! Або зоставайтесь, ми самі підем. Ну?

Бурчак. І Кривенко так любить... дитину? (Прокашлюється. Всі дивляться на 
його. Він, видно, почуває себе ніяково).

Антонина (холодно, насторожено). Да, розуміється... А що таке?
Бурчак. Я так... Батьки, звичайно, не так дуже... той... 
Антонина (м’ягче). О, певно! Але Василь Маркович дуже любить... Правда, він 

всього раза два бачив його. Виїжджав він... Він взагалі страшно любить дітей. За-
вжди, бувало, коли гуляємо, ловить дітей на улиці і цілує... А пам’ятаєте, Пашо, як 
він хвилювався, коли дивився перший раз на Василька? Лице таке бліде, чудне і ніж-
не разом з тим... Як він комічно держав його на руках! (До Бурчака). Ви знаєте, йому 
тільки два місяці, а він уже посміхається...

Бурчак (дуже уважно слухає. Серйозно). Хто? (Всі регочуть).
Орися. Василь Маркович Кривенко! Знаєте тепер?
Паша. Тихо, ви! Дитину розбудите.
Бурчак (змішано, усміхається). Да, це я спитав...
Антонина стурбовано знову нахиляється до колиски.
Орися. Знов! Ну, Тосю, я йду! Це – неможливо. Глядіть, переїду од вас, уже не 

підете.

Лінгвістичний аспект – 3

Поряд із формами кличного відмінка, що мають спеціальні закінчення, у 
функції звертання засвідчуються словоформи називного відмінка в значенні вока-
тива, таке явище характерне для розмовної мови: Антонина. Прощай, Васю! Лий-
те й мені, Орисю! Паша, ідіть ближче! («Memento»); Кривенко. ...А я ще не п’яний. 
Чуєш, Антонюк? Я ще не п’яний. («Memento»); Кривенко. ...Чого геній не зробить! 
Правда, Чупруне?(«Memento»); Трохим (кричить). А що таке, Михайло? («Ба-
зар»); Трохим. Дівчата щось ніби несуть. Що таке, Михайле? («Базар»).

Я. Януш зазначає, що в українських класичних п’єсах усіх авторів 1 кінця XIX 
– початку XX століття виключно іменами названі «наймити, наймички, робітни-
ки, панські слуги, у чому ... виразно відобразилося їхнє становище в тогочасному 
суспільстві». Здебільшого це поширені в народній мові того часу чоловічі та жіно-
чі імена (Омелько, Харитон, Кіндрат, Пріська, Катря, Гапка та ін.), на фоні яких ви-
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Бурчак. Ви переїжджаєте звідси?
Орися. Да, мені не дуже приємно слухать цього пискуна. Я в цім творі участі не 

брала...
Антонина (засоромившись). Ну, Ори-и-сю!..
Орися. Ха-ха-ха! Світове питання теж сконфузилось! А знаєте, Тосю, я таки, 

здається, звідси виїду прямо на Північний полюс!
Антонина (неймовірно). Та що ви! Яким робом?
Орися. Верно! Пам’ятаєте, я вам казала, що познайомилась з міліонером?
Антонина. Ну?
Орися. Мордоворот, анафема одчаянний і не сяє молодістю... Ну, та наплювать! 

Так от, покорила його серце і кишеню... У Семенових стрічаємось. Покою не дає:
люблю, каже, «до потери сознания и состояния». А я візьми та й скажи йому раз – бу-
ду, мов, вашою на Північнім полюсі, там, де не ступала ще ні одна нога людини. І,
уявіть: такий ідіот, в самий серйозний спосіб пропонує організувати експедицію на 
Північний полюс!

Антонина. Та що ви кажете?!
Орися. Їй-богу!
Антонина. Ну, а ви ж що йому на це?
Орися. Нічого. Почекайте, мовляв, трошки, подумаю і скажу. Мені тут тре-

ба ще дещо вияснить. Коли ні... їй-богу, їду! Чорт з ним, хай бере мене там, де не 
ступала ще людська нога. Принаймні оригінально... Експедиція буде зватись моїм
іменем. «Експедиція Ірини Вербівської». От вам! Світове питання, ви за хіміка з 
нами. Добре?

Бурчак (понуро). Ні, я тут останусь...
Орися (зиркає на Антонину. Обидві усміхаються). Да! їй-богу, поїду!
Антонина. Але ж загинути можна, Орисю...
Орися. От біда! А хіба краще загинуть тут од якої-небудь холери? Принаймні 

користь якась буде від моєї смерті вашій людськості... А мені любопитно... Ну, до цього
ще далеко. Тут якби вибратись у театр... Вам, Тосю, це важче, ніж мені на Північний 
полюс. Ну, ходім. Розрішаю вам ще раз поцілувать ваш скарб, і ходім.

разно виділялися російські найменування панських лакеїв, покоївок, кухарок тощо 
(Гаша, Паша, Дося та ін.) та іменникові суфіксальні утворення (Гаврюшка, Дуняш-
ка – у  Карпенка-Карого; Льовка, Стьопка, Васька, Яшка – у Кропивницького), що 
в них певною мірою відбилося зневажливе ставлення панів до своїх слуг, до людей з
народу. Цю традицію почасти продовжено й у творах В. Винниченка. Наприклад, 
Карпо, Таїся, Сенька – робітники на заводі в Михалевича в п’єсі «Співочі товари-
ства»; Пульхера — прислуга («Брехня»); Наталка – робітниця, Гнат, Кузьма, Василь –
робітники залізниці («Дочка жандарма»); Катя – покоївка («Пригвождені»); Ївга –
служниця з «Молодої крові» тощо. Справжнє ставлення до наймитів розкриваєть-
ся в репліці поміщиці Морочинської: «... Та я вся горю соромом, а не можу більш, не 
можу. З служанкою, з наймитами. «Свахо, свашко». Ой, господи! От дожила! От дя-
кую, брати мої милі, от дожились до слави, знайшли синові жінку, а собі невісточку. 
(Ридає)» («Молода кров»). У цитованому уривку форми вокатива вживаються з 
іронічним забарвленням.
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Антонина (нахиляється, цілує і одходить). Ходім.
Орися. Слава богу. Бувайте, Пашо. Бережіть твір художника і не скучайте. 

Світове питання откриваєт шествіє! Марш вперед. (Штовхає Бурчака і йде за ним). 
Антонина (до Паші). Так о десятій годині, голубонько... Ох, у його, здається, оді-

яльце сповзло... (Біжить до колиски, поправляє). Зараз, зараз... (Наганяє Орисю). До 
побачення, Пашо!

Паша. З богом!
Всі троє виходять.
Паша (сама. Ще трохи грає, потім затихає і слухає. Встає, нахиляється над

колискою і дивиться на дитину. Обережно бере на руки, шепоче). Серце моє маню-
сіньке. (Жагуче цілує, пригортає, знову цілує. Дитина пискає. Вона заспокоююче ка-
чає на руках її, але писк побільшується. Хапливо укладає в колиску, промовляючи). Ша, 
ша, любий! Тихо, моє хороше. Я загра-а-ю, загра-а-ю тобі. Ти любиш музику, любиш? 
О, Василько любить музику... Я Васюніку заграю, а він спатиме, малюсінький, спати-
ме, хороший. (Поклавши, підсуває колиску до піаніно і, схилившись над нею, грає і ти-
хо співає)

Місяць яснесенький 
промінь тихесенький 
кинув до нас, 
спи ж ти, малесенький, 
пізній бо час. 
Любо ти спатимеш, 
поки не знатимеш, 
що та печаль; 
хутко прийматимеш 
лихо та жаль. 
Тяжка годинонько! 
Гірка хвилинонько! 
Лихо не спить... 
Леле, дитинонько! 

Лінгвістичний аспект – 4

Субстантивовані прикметники та дієприкметники у формі вокатива мають 
словоформи, тотожні номінативу: Кривенко. Годі, хороша…(«Memento»); Кривен-
ко. ... Ну, годі ж... Бідна моя, хороша!.. Я ж розумію твої муки, всім серцем почуваю 
й признаю їх. («Memento»); Трохим. Я безумно люблю вас... Ну, трошечки посидь-
те так. Ну, трошечки... Свята, прекрасна! (Впивається в руку) («Базар»); Мару-
ся. .. Не треба, любий («Базар»); Маруся. Куди ж я одійду? Ех, ви, неласковий! («Ба-
зар»); Наталя Павлівна. Що вам? Рідний! («Брехня»); Корній. Дить, моє хороше... 
(«Чорна Пантера і Білий Медвідь»); Сафо. ... Ти сьогодні, мій старенький, в чудо-
вому настрою («Чорна Пантера і Білий Медвідь»); Чупрун. Та дайте, Піддубний 
(«Memento»); Трохим. ...Кохана! («Базар»).

У драматичних творах В. Винниченка в переважній більшості випадків у 
багатоко-мпонентних конструкціях уживаються форми вокатива: Піддубний. ...Па-
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Жить – сльози лить. 
Сором хилитися, 
долі коритися! 
Час твій прийде 
з долею битися, 
сон пропаде. 
Місяць яснесенький 
промінь тихесенький 
кинув до нас... 
Спи ж ти, малесенький, 
поки є час! 
Стукають. Входить Кривенко.
Паша (робить йому знак іти тихіше). Тш! Спить...
Кривенко (тихо). А де ж Антонина? (Підходить до колиски і зазирає). Драстуйте. 
Паша. Хіба ви не знаєте? Пішла ж з Орисею і Бурчаком у театр. А ви з холоду? 

Забирайтесь. Ідіть до груби, нагрійтесь, тоді підходьте.
Кривенко (на шпиньках підходить до стіни, в якій груба, роздягається і грієть-

ся). А холодно сьогодні. Вітер.
Паша. Да, страшенний вітер. А ви ж збирались на вечір, слухать Мілевича?
Кривенко. Не вийшов вечір. Автор не скінчив ще... Так Антонина таки пішла? 

Як же це вона зоставила дитину? Це дивно...
Паша. А що ж, їй сидіти, як прив’язаній? І так ще ні разу не виходила. Вас би за-

садить... глядіть цього пискуна...
Кривенко (мовчить. Очі його напружено, чудно зупиняються то на колисці, то на 

Паші. Одходить від груби). Вже, здається, зігрівся... А він усе під музику засинає?
Паша (буркає). Художественна натура.
Кривенко. А плаче все так же багато? 
Паша. Є-єсть! 
Кривенко. Хворий, мабуть?
Паша. Чого там хворий? І ви, коли були таким, то кричали, напевно, не менше...

не Кривенку, може б, вам спати лягти? («Memento»); Козолуп. Чуєте? Пане маля-
ре? Га? («Memento»); Марія. Слухайте, пане жандарме («Гріх»); Маруся. Ну, що ж 
ви? Товаришу Трохиме! Одповідайте ж, тепер ви ідете до тюрми? («Базар»); Окса-
на. ...Добродію Карпе, сідайте з нами («Співочі товариства»); Орися. А Семен Пе-
трович навіть не піде за ним? Правда, добродію Семене  Петровичу? («Memento»).

Словоформи вокатива засвідчені навіть в авторських ремарках, що буває над-
звичайно рідко: Кривенко по словах «прощай, Васю» озирається і уважно дивить-
ся на неї [на Антонину - С. К.]. Виходить («Memento»); Інна. Ффіть! (Підходить 
до нього, ніжно зазирає йому в лице і, тихо кажучи «Пан!», розводить обидві руки на 
чверть аршина одну від одної, виставивши тільки указові  пальці, немов визначаючи 
розмір чогось).  Пам’ятаєш?.. Панасе?.. («Закон»).
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Кривенко (нахиляючись над колискою). Взять не можна?
Паша. Боже вас борони! Розбудите, тоді самі заколисуйте. Краще не чіпайте...
Кривенко. Ну, не можна, так не можна... (Ходить по хаті, чудно поглядаючи на 

Пашу, розстібає й застібає піджак, на лиці заховане хвилювання й боротьба. Зупиня-
ється). Слухайте, Пашо, не знаєте, чи нема чого попоїсти у Антонини? Не вечеряв, а 
йти не хочеться...

Паша. Здається, нема... Ні, нема. Вони самі нашвидку щось їли. Купить можна...
Кривенко (глухо). Іти не хочеться...
Паша. Я б могла сходить вам, та Антонина строго наказала не одходить від

колиски ні на хвилину. 
Кривенко. Ні, спасибі. Я як-небудь...
Паша. А то, хочете, піду?.. А ви посидите коло його...
Кривенко (раптом злякавшись). Ні, ні, спасибі. Навіщо? Я вам дуже дякую...
Паша. Та ви чого злякались? Боїтесь, що плакать буде? Ач, ніжний який! При-

викайте...
Кривенко (натягнуто посміхаючись). Да, не люблю дитячого писку. Головне, не 

знаю, що з ним робить, як пищить...
Паша. Головою об стінку. Не знаєте?
Кривенко (ходить). Занадто радикально. (Знов підходить до колиски. Нахиля-

ється і дивиться).
Паша. Хоч дивіться, хоч ні, а весь у тата. Ні, справді, здорово похожий на вас...
Кривенко. Ну, от ще! Яка там схожість в півтора місяці?
Паша. А от така, що зразу видно, що ваш син. Здорове хлопчя! Антонина певна, 

що дуже розумний буде...
Кривенко (одхиляється. Ходить). Да... (Тре лоба). Ні, видно, я піду собі додому 

та ляжу спать. Прийду завтра... Ні, серйозно, хіба таки помітна схожість?
Паша. Просто як дві туфлі з одної кожі. Серйозно, схожий... Особливо нижня 

частина лиця. Вся ваша...
Кривенко. Хм! (Неспокійно ходить по хаті. Підходить до свого пальта, бере в 

руки і задумується).

Лінгвістичний аспект – 5

Кличний  відмінок використовується й для  вираження  офіційного звертання
– нейтрального, притаманного українському суспільству: добродію, добродійко, па-
ні, пане, панно, панове; виключно в середовищі революціонерів, соціал-демократів: 
товаришу, товаришко, товариші; із вказівкою на соціальний статус: паничу, ваше 
благородіє.

Форми вокатива типу господи, боже внаслідок явища інтер’єктивації перехо-
дять до лексико-граматичного класу вигуків, оскільки виражають емоції, почуття, 
настрій, переживання – найчастіше жаху, переляку, невдоволення, уболівання, жа-
лю, страждання, рідше здивування, захоплення тощо: Антонина. Господи! Та як ти 
смієш мені це говорить («Memento»); Антонина. І ніхто своїх дітей не убиває. Боже! 
Убить живою... живою убить свою дитину!.. («Memento»).

Однією з ознак драматичних творів В. Винниченка є цитування. О. Ожиго-
ва, досліджуючи постмодерну драму, робить висновок: «Інтертекстуальні елементи 
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Паша. Ви вже йдете? А послухать, як плаче, не хочете? Він уміє...
Кривенко (рішуче одкладає набік пальто). Ні, посиджу ще. Вдома скучно... 

Тільки от їсти хочеться...
Паша (грубувато, ласкаво). Ех, ви! Мнеться... Сказав би прямо: так і так, мов-

ляв. Пашко, хочу з сином сам побути... Ну, говоріть: чого вам купить? Шинки, ков-
баси, сиру?

Кривенко (тихо, приглушено). Так ви хочете піти?
Паша. Господи! Тон який... Ну, чого вам купить?
Кривенко. Чого?.. (Понуро задумується). 
Паша. Господи! От питання, подумаєш, життя чи смерті.
Кривенко (швидко зиркає на неї. Поспішно). Все одно, все одно, чого-небудь... 

Шинки, сиру, все одно. Тільки це, напевно, вам довго прийдеться ходить? Мені нія-
ково, що я вас заставляю... 

Паша. Ну, що там! Десять хвилин, не більше.
Кривенко (не дивлячись на неї). Хіба? Не більше?
Паша (лукаво). Можу для вас і більше... (Ласкаво дивиться на його). Ну, так ку-

пить сиру чи шинки? Скоро.
Кривенко. Все одно. Ну, купіть шинки...
Паша. Ех ви! Дайте вашу лапу. Я про вас була гіршої думки...
Кривенко (нахмурюється, але руку подає. З чудною усмішкою). А тепер кращої?
IIаша. Ви – таки батько. Ну, й ша! Пашка сказала і йде по шинку. До побачення. 

Як буде плакать, тихенько грайте. (Повертається й хутко виходить).
Кривенко якийсь мент ходить, потім зупиняється й прислухається. Зиркає на 

колиску і починає швидко ходить по хаті, застібає й розстібає піджак, пригладжує 
чуб, на мент зупиняється і знов ще швидше ходить. Раптом рішуче зупиняється, гли-
боко зітхає і підходить до колиски. Нахиляється й обережно виймає дитину. Дов-
го, з мукою дивиться на неї, помалу пригортає і ніжно, не одриваючись цілує. Боліс-
но покрутивши головою, знову кладе її назад і суворо, понуро, обпершись ліктями на 
колиску, задумується. Вмить встає, стріпує головою, озирається і поспішно підко-
чує колиску до вікна. Губи йому тісно стулені, очі напружено гострі. Одчиняє вікно.

у мовній тканині сучасної драми, як правило, розраховані не на появу нового зміс-
ту, а на його вираження, представлення одного контексту через інший». Це тверд-
ження цілком справедливе й для принципу цитатності як допоміжного в драма-
тургійній мовотворчості В. Винниченка. Наприклад, Кривенко запрошує: «Пий-
те, люди добрі!» І підтверджує цей заклик, співаючи, «Пийте, гуляйте, добрії люди» 
(«Memento»).

Паша доглядаючи синочка Антонини й Кривенка з драми «Memento», співає 
колискову на вірші Лесі Українки: ...спи ж ти, малесенький... Леле, дитинонько! ... 
Спи ж ти, малесенький, поки є час!. Останні слова поезії є семантично й стилістич-
но вагомими й у творі Лесі Українки, а в п’єсі В. Винниченка вони набувають ново-
го змісту: ніби підкреслюють наближення невідворотного року, прогнозують тра-
гічність наступних подій – смерті дитини.
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В хату вривається вітер і піднімає догори завіси. Кривенко бере дитину, ще раз пригор-
тає, жагуче цілує, щось шепоче і хапливо розмотує пелюшки. Дитина злегка попискує. 
Ще хапливіше розмотує і, оголивши, виставляє дитину на вітер в вікно. Дитина почи-
нає плакати дедалі голосніше й голосніше і переходить в болісний вереск. Кривенко час-
то озирається на двері, виглядає в вікно. Закусивши й губу з виразом суворої муки, не ру-
шиться. Дитина закочується, чути, задихається. Вітер рве завіси і надимає їх. Дити-
на вмить змовкає. Кривенко злякано, поспішно одтягає її з вікна і нахиляється. Розте-
ряно озирається. Нахиляється знов. Слухає. На лиці помітно полегкість. Швидко зачи-
няє вікно, підвозить колиску знов до піаніно і хапливо пеленає дитину. Часто прислуха-
ється до неї. Скінчивши, помалу сідає на стілець перед піаніно, обхоплює руками голову 
і ставить лікті на клавіші. Від цього піаніно нескладно звучить. Чути вітер за вікном. 
Вмить двері одчиняються, поспішно входить Антонина.

Антонина (зобачивши Кривенка, що раптово підвівся, стурбовано шукає очима 
по хаті й злякано говорить). А де ж Паша?

Кривенко (мертво). Пішла мені купить шинки... 
Антонина. Як же вона покинула дитину? Я ж прохала її... (З легким підозрінням 

дивиться на його). Ти сам був тут?
Кривенко. Як бачиш.
Антонина (вдивляючись у його). Та чого ти такий? Що з тобою? Блідий, страш-

ний... Ти здоровий?
Кривенко. Ні, щось погано себе почуваю...
Антонина. Простудився? Але ж яка Паша свиня! Я ж прохала її... (Хапливо ски-

дає капелюх, пальто, рукавички, кидає все на стілець і біжить до груби. Гріється). Ди-
тина спала добре?

Кривенко. Добре.
Антонина. Не плакала?
Кривенко. Ні.
Антонина. Не пішла таки й сьогодні я в театр. Так чогось мені страшно, тоскно 

стало на улиці, що я покинула їх коло самого театру і побігла назад. А ти ж чого не на 
вечорі?

Лінгвістичний аспект – 6

В. Винниченко в межах вокативної форми використовує графічні можливості
передачі емфатичного наголосу (подовження голосних чи приголосних звуків), за допо-
могою якого підкреслюється в контексті емоційне значення слова: Антонина. Ва-а-сю!; 
Ори-и-сю! («Memento»). Серед різних згуків ночі чутно з тюрми чоловічий голос: Га-ля-а... 
Га-а-ля-а! («Базар»); Гнат. Ах ви ж, с-сукини с-сини! («Дочка жандарма»).

До слідники драматургії В. Винниченка відзначали символічність імені «проводи-
ря партії», професійного «гастролюючого» революціонера Цінність Маркевича з драми 
«Базар». Його молоді колеги, члени партійної організації звертаються до нього «Мар-
кевичу», «Цінність Маркевичу». Унікальність цього імені не тільки семантична (до ре-
чі, навіть у власному мовленні персонаж жонглює загальним поняттям «цінність»), а й
граматична, оскільки чоловік пойменований абстрактним іменником жіночого роду III 
відміни із специфічною словозмінною парадигмою. У мові персонажів це ім’я не відмі-
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Кривенко. Так. Мілевич не скінчив ще... (Тре лоба). Ну, знаєш, я, мабуть, піду... 
Щось морозить мене. Мабуть, застудився десь...

Антонина (тривожно). Може, зварить тобі чаю з малиною? Це хутко. Ти під-
ожди трохи, я зроблю тобі... (Підходить до його). Бідний! Справді, Васю, не ходи...
Вітер такий... Ще більше застудишся. Вигляд у тебе зовсім поганий.... Жар є? (Хоче 
попробувать рукою лоб його). 

Кривенко (ухиляючись). Ах, та нічого серйозного.
Антонина. Ну, як же нічого серйозного? Неодмінно треба тобі чаю з малиною. 

Я це зараз... Одну хвилинку. (Нашвидку підбігає до колиски, зазирає і біжить до себе 
в кімнату).

Кривенко напружено, неспокійно слідкує за нею. Як тільки вона виходить з кімнати, 
теж підходить до колиски і прислухається. Одхиляється. Важко, хвилюючись, ходить.

Антонина (прудко входить, несучи в руці дитячу сорочечку. З несмілим, радісним 
захватом) Васю! Подивись...

Кривенко (дивиться). Ну? 
Антонина. Ех, ти! Ти подивись, яка вона велика! Це прямо дивно, що у двохмісяч-

ної крихтоньки така велика сорочечка. Це прямо велетень якийсь буде. Тобі неприємно?
Кривенко. Ні, чого ж?..
Антонина. Але ти так чудно якось... (Раптом). Скажи, Васю... Тільки правду... 

Скажи: ти вже привик до його хоч трохи? Хоч трошки любиш? Скажи!
Кривенко (з мукою). Ах, Тосю, ти завжди в такий час питаєш... (Вмить злісно, 

болісно кричить). Люблю!! Чуєш, люблю! Задоволена?.. (Антонина вражено дивить-
ся на його. Він зразу хмуро заспокоюється). Вибачай. Я хворий... Піду я...

Антонина (тихо). Чудний ти... (Іде до колиски, обертаючись). А як він музику 
любить! Не знаю, що буду робить, коли виїде Орися і забере піаніно... (Нахиляєть-
ся над дитиною і враз вся одкидається назад). Господи! Що з дитиною?! Вона вся го-
рить! (Нахиляється). Хрипить як! Боже мій!.. Вона вся розмотана. Хто чіпав її?.. Весь 
горить!.. (Зразу повертаючись до Кривенка). Що ти зробив йому?! Що ти зробив?! Го-
вори! (Наступає на його).

Кривенко. Заспокойся, ніхто йому нічого не робив.

нюється: Леонід. ... Ніякого Цінність Маркевича (с. 141). В авторській ремарці воно змі-
нюється: «Маруся швидко одвертається, хапає Леонідову руку, ніжно дивиться йому в 
лице і, не випускаючи руки, прудко звертається до Цінності Маркевича».

У п’єсі «Memento» Орися пояснює походження іншого прізвиська, утворено-
го від абстрактного поняття – «Світове питання», що належало Степанові Петро-
вичу (варто відзначити, що збігаються перші літери офіційного імені та по батькові 
з неофіційним антропонімом): Орися. ...Один з моїх прихильників. Чудовий медіум 
для моїх експериментів. Ходячий принцип. Він із семінаристів, а тому всі принципи у 
його з ореолами святості, як святі на іконах. Ми його називаємо «світове питання». 
Кажуть, буде світило науки, уже згоджується навіть у церкві вінчатись зі мною. 
Спершу не хотів. «Із принципу», каже. Тепер згоджується... Вас [Кривенка – С. К.] 
дуже не любить. Каже, що ви підло повелись з Антониною... Казав, що руки вам не по-
дасть навіть. Тоже з принципу... («Memento»).
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Антонина. Брешеш! Ти отруїв її! Господи! (Кидається знов до дитини). Вона без 
пам’яті... Васильку, Васильку, крихтонько моя малюсінька! Що тобі пороблено? Що 
пороблено тобі, дитинонько ти єдина?.. Хрипить... (Кидаючись до Кривенка). Що ти 
зробив йому, страховище ти, говори зараз! Говори, а то я тебе вб’ю тут!.. (Дико шукає 
очима по хаті). Заріжу, задушу!.. Господи! (В одчаю хапає себе за голову).

Кривенко (мертво). Говорю тобі, нічого їй не робив... Застудився прямо, мабуть...
Антонина. Застудився? Брешеш! Ти отруїв його! Отруїв! Ти навмисне вислав Па-

шу... От чого ти хворий... О, звірюко! Безумець! Я поліцію покличу!.. (Хоче бігти до дверей).
Кривенко (хапає її за руку, суворо). Схаменись, що ти робиш! Ніякої отрути не 

було тут!
Антонина. А що було? Що? Говори! 
Кривенко. Нічого! Безумна жінко ти! Застудилась дитина. І замість поліції лі-

каря поклич. Прощай. (Хоче йти).
Антонина (хапаючись за його). Ні, ти не підеш! Ти не підеш! Тепер ніякий лікар 

не поможе – ти отруїв її!
Кривенко (зупиняючись, дивиться їй в лице). Слухай, Антонино, пусти й не ро-

би безумств. Пошли за лікарем, кажу. Пусти, я піду.
Антонина (хрипло). Ти не підеш!
Кривенко. Ти хочеш, щоб я насильно пішов?
Антонина. Я кричать буду!
Входить Паша з пакунком в руці. Здивовано зупиняється.
Антонина (кидаючись до неї). Що ви зробили з дитиною?! Навіщо ви покину-

ли його?!
Паша (злякано). Що таке?
Антонина (в дикій розпуці). Що? Підіть, подивіться, вона горить вся, лежить без 

пам’яті! її отруєно!.. Ось він, це страховище, батько, отруїв її!.. О!! Я збожеволію, я 
уб’ю себе, я... Господи! (Ридає).

Паша (біжить до колиски). Та що таке? Дитина була зовсім здорова...
Антонина (схоплюється, біжить за нею й сильно одпихає її од колиски). Куди! 

Застудить хочете ще? Не смійте! Убивці!.. Убили... О! (Ридає. Знов до Кривенка, лю-
то). Що ти, проклятий, зробив їй?!

Кривенко (рішуче прямує до своєї одежі. Одягаючись). Нічого. Пашо, біжіть кра-
ще за лікарем. Не можна гаять часу.

Лінгвістичний аспект – 7

Особливим стилетворчим засобом є інтертекстуальність – цитування в кан-
ві драматичних творів інших художніх чи фольклорних уривків, у тому числі з во-
кативними грамемами, що, як правило, уточнюють, емоційно відтіняють, конкрети-
зують зміст, виконують функцію мовно-естетичних знаків. Унаслідок взаємодії різ-
них семантичних кодів з’являються нові вектори розгортання слова в художньому 
творі. Особливу роль відіграють символічні антропоніми та вокативні форми з про-
явами енантіосем.

Надзвичайна щирість і любов передається звертаннями до рідних людей (ді-
тей, батьків тощо): медвежа моє біленьке, дитинча хороше, моє бідне, Лесику, мій ма-
лесенький (Корній до сина Лесика – «Чорна Пантера і Білий Медвідь»); таточку,
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Паша. Правда. Я зараз, зараз! (Розтеряно й хапливо біжить з хати).
Кривенко. Прощай, Тосю. Завтра прийду. (Виходить).
Антонина припавши до колиски, в розпуці ридає і б’ється головою об край її.

Картина 2
Там же. Двері в кімнату Антонини розчинені. В ній видно край колиски і постаті 

Антонини та Орисі, які клопотливо миготять. В Орисиній кімнаті біля столу сидить 
Кривенко. Руки схрещені на грудях, лице мертво-кам’яне, губи тісно стулені. Долі
валяється бавовна, мокрі ганчірки, на столі й стільцях пляшечки від лікарств, на піані-
но лежить рушник. Посеред хати таз з водою.Чути хапливу, одривчасту розмову Ан-
тонини, Бурчака й Орисі. З дверей в сіни хутко входить Паша, несучи в руках щось за-
горнуте в біле.

Кривенко (помалу повертаючи до неї голову). Паша, я вас питаю, як йому?
Паша, мов не чуючи, злісно задирає голову догори і, не обертаючись до його, про-

ходить в Антонинину кімнату. Кривенко якийсь мент дивиться їй вслід і знову не-
порушно сидить, мертво дивлячись перед себе. Шамотня побільшується. Чути голос 
Орисі і ніби навздогін слово «моментально»! В цей же мент швидко виходить звідти 
Бурчак і йде в сіни.

Кривенко (глухо до його). Йому гірше?
Бурчак, не одповідаючи, з ніяковістю нахиляє голову і поспішно виходить. Кри-

венко довго дивиться вслід йому, потім глибоко зітхає і закусює губу. Вбігає Орися,
бере з підлоги таз і, не глянувши на Кривенка, біжить назад.Назустріч їй вибігає з руш-
ником у руках Паша і пробігає в сіни. З сіней з пляшками в обох руках прудко входить 
Бурчак. 

Кривенко (до його). Слухайте, я вас питаю, гірше йому?
Бурчак (зразу зупиняється, очевидно, приготувавшись до цього, і з напруженою 

рішучістю говорить). Добродію! Я вас прошу не звертатись до мене. З людьми, які 
недостойні носить ім’я порядної людини, я... не можу...

Кривенко (скажено схоплюючись, підбігає до його, хапає за глотку і, струсивши 
ним, кричить). Я тебе питаю, слизняк ти поганий, як моєму синові! Чуєш ти?! Гово-
ри: луч-че, гірше?

Бурчак (злісно викручуючись). Пустіть! Я з вами...
Кривенко. Говори, бо задушу, як собаку! (Струсює).

голубчику, татуню, рідний, бідний же ви мій (Наталя Павлівна до чоловікового 
батька – «Брехня»); тату, дорогий мій, близький, рідний (Родіон до батька – «При-
гвождені») та інші. 

За допомогою кличного відмінка автор передає зневажливе, грубе чи ненави-
сне ставлення до особи, якій адресована мова: страховище, звірюко, безумець, убив-
це (Антонина до Кривенка, що вбив їхню спільну дитину, – драма «Memento»).

Таким чином, у драматичних творах В. Винниченка виявилася  багатофункціо-
нальність як власних, так і загальних назв у формі кличного відмінка, їх великі
зображальні властивості, сила та глибина художнього узагальнення, розкрилися 
естетичні можливості слова, виявилося творче, осмислене ставлення письменника 
до граматичних ресурсів української мови. !
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Бурчак. Йому гірше... Пустіть, бо я...
Кривенко (пихаючи його). Марш! (Одходить і сідає знову за стіл).
Бурчак. Ми з вами про це ще побалакаємо! Негодяй!.. (Поспішно іде в Антони-

нину кімнату).
Орися (вбігаючи). Що за галас тут?
Кривенко (апатично, в’яло). Я питав, як моєму синові, а Бурчак одповідав...
Орися (з закоченими рукавами, недбала зачіска, комір кофточки одстібнутий, 

вся пашить енергією і завзятістю). А вам цікаво? Да? Ну, так знайте, що лучче йо-
му! Чуєте? Вашому синові лучче і він буде жить! Він буде жить! Заспокоїлось ваше 
батьківське серце? Я вам ручаюсь, що він буде жить! (Б’є себе рукою в груди). Я! Що 
б там не було! Зараз прийде лікар. Можете йти додому і спокійно спать. Ваш син бу-
де жить. (З кімнати Антонини хутко виходить Бурчак і йде в сіни).

Входить Антонина. Розпатлана, лице змарніле, великі синяки під очима. Одягне-
на недбало. Безсило сідає на перший стілець і, звісивши руки, непорушно сидить. Уби-
то, тупо до Орисі:

– Хрип більший... Він помре...
Орися (сильно, злісно). Він не помре! Зараз лікар прийде...
Антонина. Нічого не поможе... Я вже не маю сил... Треті сутки я не сіла ні разу. 

Не можу більше... Все одно...
Орися. Я вам казала, треба заснуть. Ви ляжте, засніть.
Антонина. Не засну. Зараз лікар прийде... (Раптом до Кривенка, з благанням, га-

ряче). Я благаю тебе: скажи, що ти зробив йому... Орися! Вийдіть, рідна, на хвилин-
ку... (Орися виходить).

Кривенко сидить недвижно.
Антонина (підходить до його, благаюче складає руки). Заклинаю тебе всім доро-

гим тобі, талантом твоїм, твоїм життям, заклинаю всім твоїм минулим і будучим, ска-
жи! Скажи, нам треба знать причину... Лікар, здається, помилився – у його круп, а не 
дифтерит. Чи, може, ти дав йому такої отрути, що не можна узнать? Він мучиться... 
Воно ж невинне! Що воно зробило тобі, пожалій муки його! (Ридає)

Кривенко (трудно вбирає в себе повітря і встає. Глухо). Я нічого йому не зро-
бив. Ніякої отрути.

Антонина (скажено). Ти – камінь!! Ти – звір! Ти гірше звіра! О, в тисячу раз 
гірше! І звірі жаліють своїх дітей... І я такого любила?! Я любила тебе?!. Господи!
(Ридає. Потім підбігає до його, стає на коліна, хапає руки його і благає). Ось, на колінах... 
на колінах... Скажи! Прийде лікар... Він уже хрипіть не може, задихається... Вмоляю!

Кривенко (з силою, з мукою підіймає її). Говорю тобі, ніякої отрути нема! Засту-
дився він. Все, що можу сказать тобі. Це все одно нічого не поможе...

Антонина (з ненавистю). А-а! Не поможе? І каторги уже не боїшся? «Застудився»? 
Із-за кутка убив? Смілий? Ні, коли ти такий смілий, не ховайся!.. Але ні! Я тебе одправ-
лю на каторгу, я сама піду туди, я своїми руками уб’ю тебе! Говори, що ти зробив йому! 

Кривенко мовчки сідає.
Антонина. Не скажеш? (Безсило опускає руки вздовж тіла і широкими, не кліпа-

ючими, безумними очима дивиться кудись навскоси).
Орися (із кімнати Антонини). Тосю! Ідіть сюди!
Антонина здригається і біжить туди. Видно, як Орися, Антонина і Паша мету-

шаться коло колиски. Вбігає Паша, хапа зі столу одну пляшечку, швидко читає напис 
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на ній, хапає другу, третю і разом з ними біжить назад. Шамотня зменшується. Кри-
венко глибоко зітхає, встає, робить кілька кроків, торкається для чогось рукою до гра-
вюри на стіні і знов сідає на своє місце.

Входить Орися. Сідає на стілець. Витирається хусткою:
– Фу! Одчаянний припадок був... Вирятували... Чуєте?..
Кривенко сидить непорушно.
Орися (помовчавши). От! Принципи ваші. Скільки мук, скільки страшенного страж-

дання... Для чого? Ех, ви!.. (Дивиться на його). Що? Заварили? Самому не солодко?
Кривенко (тихо). Ви мені скажіть: ви свідомі того, що ви робите, рятуючи йо-

го? Для чого ви це робите?
Орися. Свідома. 
Кривенко. Для чого?
Орися. Для того, що так хочу. З самого початку хотіла і тепер хочу, щоб у вас бу-

ла дитина! Була! І вона буде, буде! Чуєте? (Вмить з болем). Та ви підіть, гляньте на 
його... Підіть! Послухайте, як він хрипить, мучиться, підіть!..

Кривенко (з гнівом). Так ви піддержуєте його муки?! Яке вам діло до моєї дити-
ни? Навіщо ви лізете в чуже життя?!

Орися (сильно). На те, що так хочу! А потім на те, що я – не камінь і не якесь не-
зчувственне страховище! (Круто повертається і йде в Антонинину кімнату).

Входить лікар з Бурчаком. Маленький, товстенький дідок, короткозорий; повер-
тає на всі боки головою і до всього придивляється. Говорить тенорком. Ходить дрібно, 
поспішно. (Обертаючись до Бурчака):

– Сюди?
Бурчак (за ним). Сюди, сюди... Направо двері.
Лікар. Ага! Так, так... Я вже забув... Дуже хрипить, кажете? А ось ми зробимо, 

що він не буде хрипіть. Гарячої води, будь ласка... (Зиркає на Кривенка і проходить в 
кімнату Антонини. Видно потім, як вони всі тупчаться коло колиски. Кривенко встає 
і ходить, часом зазираючи до їх. Чути окрики лікаря. Рухи їх хапливіші, гарячкові. 
Чується крик Антонини).

Кривенко зупиняється, напружено слухає. Вибігає Бурчак, хапає з піаніно руш-
ник, для чогось оббігає круг столу і, натикнувшись на Кривенка, розтеряно, жалко го-
ворить: – Помирає! Задихається...

Біжить в Антонинину кімнату.
Кривенко робить кілька кроків і зупиняється. Важко дихаючи, слухає.
Гомін в кімнаті Антонини стає голосніший.
Паша й Орися (обережно виштовхують Антонину в Орисіну кімнату). 
Не можна... Посидьте тут. Посидьте...
Антонина слухняно, як автомат, іде і, видно, несвідома в своїх вчинках. Підхо-

дить до Кривенка і, помітивши щось на рукаві у його, машинально чистить. Потім об-
ходить круг столу і йде назад у свою кімнату, Кривенко пильно й тривожно дивиться 
їй вслід. Раптом чується повний одчаю і болю крик Антонини. Кривенко здригається, 
міцно охоплює руками спинку стільця і весь напружено завмирає. Крик Антонини, змі-
шаний з риданням, не вгаває. Входять лікар і Орися.

Лікар (розводячи руками). Моя поміч не потрібна їй. Дайте їй крапель, укла-
діть в ліжко... Хай всі повиходять і хтось один зостанеться з нею. Це все... Що ж зро-
биш? Горе. Наука – не бог. Вона – людина молода ще, перенесе... Було б хоч рані-
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ше послать за мною... Сюди, здається?.. Ідіть до неї, я сам знайду вихід... Прощай-
те. (Виходить).

Орися (помалу повертається назад, зупиняється проти Кривенка і злобно, стомлено 
говорить). Торжествуйте: ваша взяла. Помер. (Повертається і йде в кімнату Антонини).

Кривенко проводить рукою по лиці і глибоко зітхає. Раптом в кімнаті Антонини 
чується шамотня, крики Антонини і голоси Орисі і Паші:

Пустіть! Ви не маєте права! Пустіть, я вам кажу!
Тосю, рідна. Не треба... Заспокойтесь!
Антонина. Пустіть, я хочу показать йому! 
Голоси Орисі й Паші. Тосю! Це – безумство... Не треба...
Антонина (ще з більшим одчаем і силою розпуки). Пустіть! Геть к чорту!! Тікайте! 
Шамотня побільшується – видно, не пускають. Але Антонина виривається і вбі-

гає в Орисину кімнату. На руках у неї труп дитини, посинілий, задубілий. Очі дико бли-
щать, волосся розвівається. Підбігає до столу і з силою кладе на стіл перед Кривенком. 
Кричить:

– На! Добивсь! Любуйся! Любуйся, убивце!..
Кривенко кам’яно стоїть і мовчки зиркає на труп. Проводить рукою по лобі, і ру-

ка дуже дрижить.
Орися (беручи Антонину за руку). Тосю! Пожалійте себе! Хоч трохи заспокой-

теся... Життя велике... Попереду...
Антонина. О, я тепер спокійна! Нема «memento» уже! (До Кривенка). Нема? 

Правда? Дивись! Дивись же!.. 
Кривенко раптом помалу підходить до столу, нахиляється до дитини, цілує, під-

водиться і, не глянувши ні на кого, мовчки, злегка згорбившись, важко й не поспішаючи 
виходить. Антонина з риданням падає на трупик, припадає до його і в одчаю водить 
головою вправо і вліво.

Всі стоять прибиті, стомлені, понурі.
Завіса

Вірш до матері

Все частіше думаю про твою смерть,
призвичаююсь до неї,
вдивляюсь у сиве волосся,
в потріскане люстро обличчя.
Настає нерухомий час,
в який увійдеш ти кволим кроком.
Я хотів би, щоб мала ти смерть маленьку,
навіть цілком непомітну,
щоб тебе уві сні спіткала
по лагіднім дні.
Але знаю, що ти волієш інакшу,
отже, такої благатиму.
Найчастіше сповняються
якраз молитви про смерть.
Коли спурхне на твої уста
облатка-надія,
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нехай покаже вона тобі небо,
обліплене золотими янголами,
Вони в шелесті крилець
прилинуть до тебе
і візьмуть тебе на руки,
прозору й легку.
Всі квіти запахнуть.
І віддих останній твій
затримає промені сонця.
І тоді для мене єдиною втіхою
залишиться думка,
що легше б було померти мені.

Єжи Гордінський

2

Володимир Винниченко, використавши «мандрівний» сюжет, не повторює сво-
їх попередників сліпо. У нього – свої художні завдання.

Художник Василь Кривенко – один із перших Винниченкових героїв, які декла-
рують принцип «чесності з собою» Щоправда, робить він це з допомогою дещо ту-
манних (хоч і не позбавлених патетики) формул. «Чесність з собою – це гармонія ду-
мок, почувань, досвіду, це – сила і цільність...».

Нагадуємо, для Винниченка «чесність з собою» – це те, що він хотів протиста-
вити дисгармонії й лукавству.

«Чесність з собою» – це його альтернатива політичному Прагматизмові, який 
не гребує будь-якими засобами для досягнення потрібної політичної мети.

Отже – внутрішня гармонія, лад із самим собою, альтернатива лицемірному
дотриманню заскорузлих і фальшивих приписів ветхої моралі. Принцип «чесності 
з собою», власне передбачає цілковите ігнорування моралі як регулятора поведінки 
людини в суспільстві. Головне – ти сам, загальноприйнятими нормами моралі мож-
на знехтувати...

Але існуюча суспільна мораль – то лише один з об’єктів Кривенкового бунту. Є 
ще й другий – інстинкти. Апологет сили, він раз-по-раз оголошує «темний сліпий ін-
стинкт» деспотом, і, власне, оголошує цьому «деспотові» війну. Відкидаючи старих 
богів і божків, художник Кривенко створює собі власного «божка»: ним для нього
стає Принцип (ота сама «чесність з собою», помножена на бажання підкорити собі 
своє біологічне начало). І цей новий «божок» виявляється жадібний і владним: він 
вимагає від Кривенка неабияких зусиль у поєдинку з самим собою задля тріумфу-
вання Принципу. 

 Кривенко заводить роман з Антоніною, проте крім плотських утіх та ідеї 
«вільного кохання» нічого іншого він обіцяти й не збирається. Дізнавшись, що Ан-
тоніна завагітніла, – дражниться: небажана дитина («плювок життя», – каже про 
неї Кривенко) може зруйнувати його схему.

Художник Кривенко таким чином намагається залишитися вірним своєму 
принципові «чесності з собою». Зусиллям волі, суто раціональними аргументами 
(мовляв новонароджений, вирісши, буде все одно нещасним) він сподівається пере-
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могти «темний, сліпий, животний інстинкт – материн-
ський і батьківський. В Антоніні ж прокидається мате-
ринський інстинкт. І хоч Кривенко велить їй позбутися 
плоду, проте жінка не в силі цього зробити: «Я не вб’ю 
своєї дитини...». Докори Кривенка щодо її «покірнос-
ті темним інстинктам» викликають у неї незгоду («це 
великий інстинкт») і навіть здивування, ледь прихова-
не обурення Кривенком: «Що ти за бог такий, всезнаю-
чий?» .

Проте Кривенко, заклопотаний власними прин-
ципами, врешті-решт, не обмежується докорами й пе-
реконуваннями. Він робить те, що й герої Мопассана та 
д’Аннунціо: виставляє голе немовля на холодний вітер – 
і воно незабаром помирає. Принцип, отже, бере гору над 
батьківським почуттям, яке ледь-ледь нагадало про себе, 
але в цій моторошній Кривенковій перемозі є й поразка. 
За торжество голої ідеї, схеми, принципу заплачено жит-
тям безневинної маленької людини. Її смерть – жахли-
вий результат насилля схеми над життям.

«Фатальний «дальто-
нізм» — неспроможність 
відрізнити червоне від
зеленого, так яскраво вияв-
лений у політичній діяль-
ності і в літературних тво-
рах цього періоду,  зв’язаний 
з усією театральною робо-
тою Винниченка».

Ю. Смолич

Критики В. Винниченка не раз ототожнювали позицію автора з позицією його ге-
роїв типу Кривенка. Певні підстави для подібних «знаків рівності» можна відшукати в 
амбівалентному характері стосунків Винниченка-письменника з персонажами його драм 
та романів. У «Memento» вони (стосунки) теж неоднозначні і навіть суперечливі. І все ж, 
художник Кривенко, якого приголомшена смертю дитини Антоніна називає «страхови-
щем», справляє враження мізантропа і циніка, який зробив себе заложником власних 
«принципів». Вельми характерними для розуміння пафосу «Memento» є репліки Орисі 
Вербівської, яка пересвідчується в тому, що насилля догми над життям може обернути-
ся кривавою драмою. Емоційні інвективи цієї героїні (між іншим, есерки, «людини пар-
тії») з відстані часу виглядають як застереження, мимовільні пророкування: «Та звідкі-
ля, чорт вас забирай, знаєте, що життя піде по вашому плану, по напряму, по напряму
вашого майбутнього?». І ще в тому ж ключі: «Які ви гидкі всі, принципіальні! Який чорт 
з ваших принципів, коли ви тільки рюмсаєте й мучитесь від них? Для чого ж вони тоді? 
Від всього відмовляються, женуть всяку радість, всього бояться, жаліються... Во ім’я чого 
ж? Во ім’я якогось дальшого, майбутнього, яке, може, ніколи й не буде. Фу ти, дурниці!».

Принцип перемагає, але він же, принцип, і посоромлений у драмі В. Винниченка.
Варто наголосити лишень, що йдеться про небезпеку догм тих, хто сам себе уявляв пе-
ретворювачами життя, «новими людьми». У драмі «Memento» є чимало наївних з ху-
дожнього боку речей (хоч би оті ремарки щодо «жагучих» пристрастей героїв: «дико»,
«скажено», «істерично».), але слід віддати належне Винниченковій чутливості що-
до «бісівського» начала в душах і свідомості «перетворювачів світу» революціонерів, 
догматизм яких несе у собі загрозу самим основам життя. 

Винниченкового Кривенка є всі підстави назвати фанатиком ідеї, принципу. 
«Викривлення всієї життєвої перспективи» під тиском idée fixe відбувається і в йо-
го випадку. Найбільш очевидна ознака цього «викривлення» – вбивство власної (не-
бажаної!) дитини...
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Є. Чикаленко. Щоденниковий запис 12 квітня 1909 року:
«Винниченко прислав до «Л. П. Вісника» драму «Memento» й просив мене в ру-

копису прочитати її й написати йому свою щиру думку. Драма ця зробила на мене
якнайгірше вражіння. В двох актах герой умовляє свою колишню жінку зробити аборт, 
бо будуча дитина напевне буде дегенератом через те, що він і вона неврастеніки. Геро-
їня не хоче, боїться, бо вже ходить на сьомому місяцю, але він загрожує, що вдушить 
дитину. Вона обурюється, загрожує йому тюрмою, каторгою, тоді він, злякавшись, 
удає, що не зробить нічого, а тим часом в останній дії виставляє дитину на мороз у
вікно, і дитина помирає.

Я в прикрих, навіть образливих виразах написав свою думку авторові. Вже добре 
не пам’ятаю, що й писав, але коли прочитав того листа в редакції, то всі сказали, що 
не слід його посилати, бо порвуться відносини між нами. Пам’ятаю, що писав про те, 
що це не художній твір, а публіцистка, одягнута в одежу красного письменства. Що 
правду Гоголь сказав: коли у нас з’явиться талановита людина, то або п’яниця непро-
сипенна, або такі «рожі» (морди) корчить, що хоч святих винось. А ви, кажу, навіть і 
«рожі» корчите не оригінальні, бо ще спартанці нищили хворих дітей, а у вікні просту-
див дитину Габріеле д’Анунціо, правда, з іншого приводу.

Я певний був, що Винниченко навіки розсердиться на мене, але сьогодні я дістав 
від нього коротенького, листа, який і списую тут дослівно.

«Бачите, Євгенію Харламповичу, я Вас слухаючись і написав уже й професору, 
щоб п’єси не друкував. Знищу її. Я вірю Вам найбільше. Жалію дуже, що раніше не по-
слав Вам і боюсь, що вже дана до друку й не можна взяти назад. На Вас не серджусь, 
навпаки дуже дякую за щире слово. Одповіді критикам писати не буду. Постараюсь 
свій досвід і те, що бачу в жити, малювать без вкладання поученія. Так, може, і справді 
краще буде. Спробую. Упертості в мене немає, тільки починаю бачить, що мені треба 
виступать інакше. Послухаю Вас, подивлюсь».

Якби ж то справді він узявся за розум. Якби ж то він покинув проповідувати 
на всі лади бути «чесним з собою», а став «розумний з собою» і писав, не мудрству-
ючи лукаво.

У відповідь на цього листа я написав йому, що можна писати і не як «птичка бо-
жья», а як громадянин з виразною фізіономією;  можна, чи й треба навіть вкладати 
тенденцію, любу авторові, але треба це робити так, щоб твір був справді художній і 
по змісту, не тільки по назвиську; щоб він захоплював, цікавив читача, а не був нудо-
тою. Якби він справді замість «Молоха», «Щаблів життя» і «Memento» написав ряд 
п’єс на кшталт «Дни нашей жизни» Андрєєва, то оживив би наш театр і сам жив би 
в достатках, а не на «жебрацькім» хлібі, як тепер. П’єси з життя, талановито напи-
сані, навіть і українські, можуть давати авторам добрий заробіток. Вдова К.-Карого 
за його п’єси відбирає щороку до 4 тисяч рублів, так само й Старицька та, певне, й 
Кропивницький».

У 1908 р. В. Винниченко ще не міг уявити в усьому масштабі наслідків «єресі 
утопізму» в російському її варіанті, але синдром «бісівщини», що постає з фанатич-
ного нав’язування життю якоїсь утопічної схеми, з бажання «переробити» людину, 
він усе ж відчув...

Недарма ж Орися Вербівська назвала Кривенка з його страшнуватими «прин-
ципами» «героєм нашего времени». В моральних конструкціях цього персонажа їй 
вбачався певний «знак доби».
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Є. Чикаленко. Щоденниковий запис 20 січня 1910 року:
«Вчора, в понеділок, на журфіксі у мене читали нову п’єсу Винниченка «Дорогу красі!»
Я раз у раз доводжу йому, що треба написати низку п’єс для сцени, і тоді він

матиме ренту, з якої й житиме, але він все «мудрствує лукаво»: пише п’єси, в яких тен-
денція не випливає з обставин живого натурального життя, а обставляється штуч-
но видуманими обставинами, а через те п’єси його роблять вражіння публіцистичних 
трактатів у діалогах, а не сценічних п’єс, а до того ще й нецензурні або з політичного
боку, або з морального.

На такий же копил пошита і п’єса «Дорогу красі!»
Поет Остап пише надзвичайно гарні вірші, але не має за що їх надрукувати, на-

віть їсти не має чого і не має чим платити кімнату в дешевих номерах.
В тих же номерах проживає з своєю сестрою безнадійний психічно хворий, на 

якого сестра збирає гроші, щоб повезти його в заграничну санаторію. Жінка Остапо-
ва проти його волі таємно бере ці гроші і видає на них твори свого чоловіка. Книжка
робить фурор, газети пишуть, що такий талант народжується хіба раз у століття
Про близьких і знайомих і казати нічого: вони не знаходять слів для возвеличення поета.

Але коли довідались, на які гроші видано книжку, то мало не всі одноголосно признали
вчинок неморальним, а коли Остап-поет почав каятись у своєму вчинку, то його поки-
нула й жінка, яка саме й орудувала всією справою. Оце, в коротких словах, зміст п’єси.

Багато було дебатів з приводу п’єси, та й народу було багато – душ двадцять.
Одні вітали Винниченка, як борця супроти старої моралі, інші доводили, що та-

ка мораль виправдує крадіжку, експропріацію.
Перші завважали, що стара мораль велить підтримувати кволих, слабих, а Ви-

нниченко проповідує нову мораль, по якій дорогу повинно давати красі та силі і в тому
його заслуга, але всі одноголосно признали, що п’єса несценічна і не матиме успіху на 
сцені.

М. К. Садовський сказав, що це не п’єса, а якась філософія.
Я доводив, що тенденція обставлена видуманими нежиттьовими фактами.
Авторові добре відомо, що для видання книжки не треба відразу всіх грошей, до-

сить невеличкого задатку.
Книжка, яка зробила такий фурор, легко може знайти гуртового покупця з скид-

кою хоча б 50 %, то й нема потреби брати чужих грошей на видання. Взагалі в п’єсі цій 
сила умисне вигаданого, аби тільки провести тенденцію.

Певне, й ця його п’єса не побачить сцени. А шкода!
В листі до мене він пише, що коли й ця п’єса не піде на сцені, то він зрікається вже 

писати п’єси, а буде писати тільки оповідання».
І все ж, як не допікали обставини, він таки чимало за півтора року життя в емігра-

ції написав. Оповідання «Зіна», «Купля», «Щось більше за нас», «Рабині справжнього», 
«Записна книжка», «Уміркований» та «щирий», «Матвій Безодня», п’єси «Memento» і 
«Базар»... З «Memento» все вийшло кепсько: Винниченко відправив рукопис на Капрі 
для Горького й Луначарського, відіслав Чикаленку і в редакцію «Літературно-наукового 
вісника», але досить швидко зрозумів, що цей твір успіху йому не принесе. Всі, хто про-
читав «Memento», розвели руками. Ну а щодо такого читача, як Люся Гольдмерштейн, 
то її п’єса просто-таки шокувала. Після «Memento» Винниченко опинився у «блокаді» 
загального осуду .



347РОЗДІЛ VI Ціна експерименту

Інтермедія від Сергія Михиди
«Збочення під маскою ідеї»

Досліджуючи нову мораль, яка передбачає боротьбу «проти тієї шкаралупи, в яку 
затиснуто людську душу», теоретизуючи з приводу існуванням вільної особистості, 
В. Винниченко іноді доводить своїх героїв до абсурдних, з точки зору здорового глуз-
ду, вчинків. Найпарадоксальнішим серед творів, у яких розглядається «одна з харак-
теристичних для Винниченка тем – пробле-
ма особистого життя та тріюмфу біологіч-
ного чинника в людині – є п’єса «Меmentо» 
(1909). С. Єфремов, відгукуючись на цей 
твір, гостро засудив філософсько-етичну 
ідею драми, стверджуючи, що «чесність з со-
бою», це «не що інше, як антигромадська мо-
раль» та «зручна ширма, за яку ховаються 
визнавці цієї моралі кожного разу, коли хо-
чуть допуститися нечесного діла».

Слід відзначити, що для драматурга-
експериментатора, який у своїх перших 
творах закладав програму своїх досліджень, 
«Меmеnto» – це логічне продовження
засудженої Єфремовим (зауважу, крити-
ком-традиціоналістом), але хвилюючої для 
широкого європейського загалу концепції. 
Відчуваючи її недосконалість, яка виразно 
простежується в результатах попередніх ху-
дожніх експериментів, автор, який чесність 
з собою прагне зробити принципом власно-
го життя, ще раз перевіряє істинність про-
голошуваної теорії. Цього разу в ситуаціях,
які близькі до патологічних. Якщо в
«Щаблях життя» вбивство невиліковно хворої матері виправдовується (?!) Миро-
ном Антоновичем як вчинок, що позбавляє мук і саму матір і її дітей, то вбивство го-
ловним героєм драми Кривенком свого сина не можна виправдати жодним із законів. 
Хіба що законами художнього парадоксу, які, за переконанням Л. Мороз, є творчим 
методом Винниченка-драматурга (відзначу, що ця теза не заперечує експерименталь-
ності, як творчого методу письменника). Як зауважував С. Єфремов, «Меmentо» – 
«це довершене осоромлення (...) «нової моралі», зроблене так бездоганно, що мимо-
волі закрадається думка – чи не містифікація це й чи не навмисне автор такої штуки 
доказав над своїм героєм, щоб виявити все убожество й безглуздя його моральної по-
зиції». І аналіз драми досить переконливо засвідчує справедливість останньої тези.

В. Винниченко головну увагу звертає на внутрішньо-психологічний кон-
флікт Василя Кривенка, який змушений вибирати між сповідуваним принципом 
«чесності з собою» і усвідомленням факту народження, а після народження – і са-
мого існування дитини, якої він не бажає. Визначальну роль у творенні конфлікту 
займає Орися, яку з певністю можна назвати одним з головних персонажів драми.

«Я певний, що якби у 80-х роках не 
з’явилися на нашій сцені такі таланти, 
як Кропивницький, Заньковецька та 
брати Тобілевичі, то хіба наш театр 
зробився  б таким   голосним?   Якби   на  
сцені  були  самі Суслови, Колісниченки 
та інші Гаркуни-Задунайські чи мож-
на було б ставити в ряд по сотні разів 
«Наталку Полтавку» чи «Сватання на 
Гончарівці»?

Напевне, театр наш з такими
силами не прожив би до наших днів і не 
зіграв би тої ролі в нашому національ-
ному житті, яку він грав протягом 25 
років, він помер би, не проживши і п’яти 
років».

Є. Чикаленко 
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Адже, якщо уважно простежити за ходом п’єси, то саме вона завдає нищівних ударів 
по принципах Кривенка. «Що, непохитність хитається? – їдко запитує Орися Кри-
венка вже на початку п’єси, після повідомлення про те, що у нього має з’явитися ди-
тина. – Ну, а що говорить чесність з собою про виховання дітей? Здається, так, щоб 
не давать громадянству калік? А для цього батьки, здається, повинні приготувати 
себе свідомо, постом, молитвою? Батьки повинні бути здоровими, любити одне од-
ного? Так? Ну, значить у вас буде пречудова, ідеальна дитина. Мабуть хлопчик бу-
де... Ха-ха-ха!». Сарказм Орисі шокує Кривенка. Та й сама присутність жінки, у яку 
він був закоханий, і яку покинув (знову ж таки через принципи), з болем відгуку-
ється в його серці. Ситуація, що склалася, кардинально змінює психічний стан го-
ловного героя від самовпевненості, з якою він прийшов у дім Антоніни, до невизна-
ченості і розгубленості. 

Виявляється саме Орися сприяла відмові Антоніни від аборту, аби побачити, 
як будуть рушитися принципи захисника нової моралі. «Як ви зразу не здогадались, 
чудачина ви, – говорить вона Кривенкові. – Правда, я ловко підстроїла вам цю шту-
ку?». Сцену, де колишня коханка мститься головному героєві, цілком можна каліфі-
кувати як зав’язку внутрішньо-психологічного конфлікту п’єси. В. Винниченко ви-
будовує його невіддільно від подієвого – конфлікту між Кривенком та Антоніною з 
приводу долі їхньої дитини.

Обидва конфлікти взаємодіють у п’єсі. Перший виявляється у тяжких шукан-
нях Кривенком виходу із своїх протиріч, другий – неперевершених психологічних 
двобоях Кривенка та Орисі. Разом вони викликають глибоку кризу в стосунках між 
близькими колись людьми і ведуть до трагічної розв’язки: вбивства головним геро-
єм свого сина.

Варто простежити за мотивами, що рухають Кривенка до злочину. У І розділі 
драми їдкий сарказм Орисі щодо Василевих принципів (відчувається, що це продо-
вження давньої дискусії, яка почалася задовго до початку дії п’єси), лише виклика-
ють сумніви в душі головного героя і приводять його, зрештою, до думки відібрати 
дитину після народження у матері і самостійно її виховувати. Кривенко абсолютно 
переконаний, що мати дитину і не жити з нею – неможливо. «Я хочу зробити її перш 
усього чесною з собою, – заявляє Кривенко, – хочу зробити вільною від старого, зай-
вого, хочу скинути з душі її лахміття пережитків, які заважають вільно рухатися. Хо-
чу через те, що дитина – це я, продовжений в глиб будучого».

Тема жіночої саможертовності у творчості Лесі Українки 
та Володимира Винниченка

Вагомість і важливість жіночого образу для художнього світу В. Винничен-
ка є незаперечною. Вражає насамперед той факт, що модернізування української 
літератури або оновлення засобів відтворення буття письменник почав саме з
жіночого образу – образу Мотрі з «Краси і сили», відкрито полемізуючи з І. Нечуєм-
Левицьким та усією народницькою традицією у його іпостасі. В. Винниченко
робить жінку головним центром своїх п’єс та прозових творів, доручає бути ретранс-
лятором його теорії «чесності з собою», що виоформлювалася в певну світогляд-
ну концепцію й проходила своєрідну апробацію шляхом художнього експерименту
(Ольга та Лія з «Дизгармонії», Катря з «Великого Молоху», Маруся з «Базару», 
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Діючи за законами «нової» драми, Винниченко не виявляє протиборство го-
ловного героя прямо. Але зміна психологічних станів легко виявляється в ремарках: 
«Кривенко ходить по хаті. Для чогось обтирає хусткою лоба, застібає й розстібає під-
жак; Кривенко, важко ступаючи, трохи згорбившись, ходить по хаті, зачіпає часом 
за меблі, зупиняється і понуро, суворо дивиться під ноги. Знову ходить, нетерпляче
поглядаючи...» і т. п. У такий спосіб драматург через зовнішні прояви домагається 
розкриття внутрішнього конфлікту.

Разом з тим автор значної уваги надає і відкритим формам конфлікту, що най-
краще виявляються у діалогах Кривенка та Антоніни. Це протистояння двох прин-
ципів: чесності з собою, який не дозволяє Кривенкові бажати народження дитини,
котра виношувалася в умовах нервовості і нетерпимості батьків одне до одно-
го («батько – неврастенік, а мати – неврастенічка, вагітність проходила в сльозах, 
драмах, замахах на самовбивство...») і природного інстинкту матері, яка, втративши
надію перервати вагітність, бажає всім серцем виносити і народити цю дитину.

Батько у ситуації, що склалася, вбачає два виходи: знищити дитину після наро-
дження (!), або ж залишити її жити як mеmentо – постійне нагадування про порушення
принципів (він впевнений, що нормальною ця дитина народитися не може). Як не 
страшно виглядають наміри персонажа, але в експерименті Винниченка – це єдиний 
шлях до виходу із психологічної кризи, куди потрапила душа Кривенка. «Дитина – 
це насильство наді мною, – стверджує він. І тут же додає, – може й у мене є батьків-
ський інстинкт, може, й мені важко обижать його, але рабом його я не буду!». Є, що-
правда, ще один вихід, який пропонує нещасна мати, – її самогубство. Але Кривенко 
не бажає такої жертви.

Тут слід сказати про те, що Антоніна – досить слабкий опонент Василеві.
Вона схильна швидше захищатись, ніж відстоювати свою позицію. Та й з точки зору 
художності цей образ один з найслабших у п’єсі, незважаючи на те, що Винниченко 
ставить жінку в центрі твору. Інакше чим можна пояснити те, що вона терпить, фак-
тично заохочує знущання Кривенка над її почуттями, – любов’ю, вагітністю, чи мо-
же схильністю до мазохізму?!

Думаю, що єдиним поясненням може бути прагнення драматурга у слабкості
героїні показати її силу. Адже єдине, чого може домогтися жінка у її стані – це роз-
чулити нападника. І це значною мірою вдається зробити письменнику. Поведінка
Антоніни разом з блискучими психологічними атаками Орисі поглиблюють

Наталя Павлівна з «Брехні», Ольга з «Дочки жандарма», Інна Мусташенко із «За-
кону», Марія Ляшківська з «Гріха», Софія із «Між двох сил», Ольга Чорнявська з 
повісті «На той бік»).

При цьому наголосимо, що В. Винниченко «не дотримується ґендерного підходу
в осмисленні онтології чоловіка і жінки, бо за об’єкт своїх художніх досліджень він   
обирає особистість – людину  з  певною психічною парадигмою, психологічними осо-
бливостями та поведінковою моделлю, носія конкретних моральних принципів та пе-
реконань, – абстрагуючись від поняття «стать». Підтвердження цьому – авторське  
художнє кредо, висловлене в щоденнику: «Матеріял літератури – життя людей, від-
носини їх, психіка, побут... психіка, внутрішнє життя, «душевне життя» суспільства, 
психіка навіть отсих господарських процесів — це матеріял для літератури».
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кризу Кривенка. Є всі підстави говорити про перехід зовнішнього (подієвого) кон-
флікту у внутрішній (психологічний). Найповніше результати останнього розкрива-
ються драматургом у ІІІ розділі п’єси, а точніше, у сцені з участю Кривенка та його 
друзів – Піддубного і Чупруна. Зміна стану Кривенка очевидна. На це вказують уже 
декорації до сцени, що на них акцентує увагу автор: «Посередині хати стіл, заставле-
ний пляшками з вина, пива, горілки: склянки, тарілки, папір від закусок». І це при то-
му, що Кривенко «принципово» не п’є.

Як бачимо, нелегко даються Кривенкові ті «принципи». Та й авторові, який 
уважно стежить за поведінкою свого героя, не так просто переступити через найсвя-
тіші людські почуття та головну із божих заповідей: не убий. Талановитий худож-
ник, а саме таким вважає себе Кривенко, гірко страждає. Кульмінацією його почу-
вань стає вчинок, якого ніхто, та й сам він досі, не чекав. Знищення тільки-но створе-
ного шедевру під назвою «Майбутнє» переконує в тому, що ідеали та принципи Кри-
венка терплять поразку. Винниченкові, щоправда, вдається на деякий час приховати 
його справжній стан: «Кривенко помалу бере ніж, ніби граючись ним, пробує чи го-
стрий. Потім ліниво встає (...). Якийсь мент непорушно стоїть, далі спокійно, в’яло 
підносить руку з ножем і помалу розрізає картину згори донизу. На губах чудна по-
смішка». Цей прийом можна умовно назвати маскуванням конфлікту. Проте глибока 
внутрішня криза героя не може довго залишатись «під маскою». «Майбутнє завжди
малюється веселим...», – неначебто з апатією говорить Кривенко друзям, вкладаючи 
в ці слова тільки йому відомий підтекст. Але тут же «несамовито, скажено схоплює-
ться з перекошеним люттю лицем б’є кулаком об стіл, зваливши пляшки додолу, і 
прутко ходить по кімнаті».

У цій сцені повною мірою виявляється уміння Винниченка зображувати вну-
трішні порухи душі героїв, що дає можливість акторам показати їх на сцені. Таке
поєднання психологізму зображення з динамізмом акції с однією з особливостей дра-
матургії В. Винниченка, його досягненням у поетиці драми.

В. Винниченко в силу своєї інтелектуальної чутливості до філософсько-
ідеологічних змін, що відбулися у світовому культурному просторі, та бунтарсько-
го начала як знакової властивості творчої натури не міг оминути увагою названої ви-
ще суспільно-світоглядної тенденції. Тим більше не міг цього зробити, оскільки був 
активним учасником революційних процесів, які стимулювали пошук нових соці-
альних форм співжиття. Цей пошук зумовив загострення питання пов’язаного із са-
моідентифікацією та самовизначенням особистості, свобода і воля якої визначалися
як рушійна сила у створенні нового суспільства, запорука котрого – рівноправ’я кож-
ного з його членів.

До переоцінки соціального статусу представників кожної зі статей В. Винни-
ченка спонукала й світоглядно близька йому соціально-демократична думка. А. Бе-
бель у праці «Жінка і соціалізм», відзначаючи прогресивність цієї політичної плат-
форми, зазначав: «Зі всіх партій соціал-демократична партія єдина, котра увела в 
свою програму вимогу повного рівноправ’я жінки, її звільнення від усякої залеж-
ності й пригнічення не з агітаторських прагнень, але через необхідність. Звільнен-
ня людства неможливе без соціальної незалежності і рівноправного становища ста-
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Певне заспокоєння в стан героя вносить Орися, яка таємно від Антоніни прихо-
дить у його майстерню. Проте лише на деяку мить. Драматург відразу ж вдається до
нагнітання психологічної напруги. Визначальна роль у цьому належить конфлікту. 
Цього разу нового підйому набуває конфлікт між Орисею та Кривенком з приводу 
принципів останнього. На запитання Орисі: «Важко жить, з принципами? Га?», – він, 
«глибоко зітхнувши», відповідає: «Да, іноді не з медом... Іноді просто не знаєш уже, 
чи не ваша правда, чи не краще слухать своїх хвилинних бажань, плювать на майбут-
нє». І ці хвилинні бажання на якийсь мент перемагають. Обійми Орисі, що розкри-
лися перед ним, на хвилину примушують забути про все. Але! «Принцип» знову стає 
між ними. Хоча зупинитися Кривенкові дуже важко. Надто гарною жінкою є Ори-
ся, надто привабливою перспектива майбутнього з нею. Знову в ремарках з’являється
протиборство почуттів героя: «Кривенко важко дихає, хватає її (Орисю) за руки, ду-
шить, тягне до себе, одпихає, знов притягує». Слід зауважити, що у цій сцені В. Винни-
ченко закладає підвалини майбутнього твору, де головною стане проблема митця і мис-
тецтва. Сніжинка з драми «Чорна Пантера і Білий Медвідь», яку письменник напише 
через два роки, так схожа на Орисю, з її бажанням дати людям красу. Кривенко утри-
мається від близькості з Орисею (думаю, досить штучний фінал сцени) – перемагає 
розсудливість-принцип. Конфліктна напруга в результаті помітно спадає.

Щоб зберегти динамізм твору, Винниченко тут же вводить в дію матір, котра 
прагне переконатися в тому, що Василь нічого не вдіє з дитиною після народження, – 
у ній живе підсвідомий страх за її долю. Цього разу аргумент, висунутий Антоніною 
на противагу «принципам» Кривенка, досить вагомий: каторга, куди вона без вагань 
готова відправити батька, якщо той щось вдіє з дитиною. 

Образ в’язниці, каторги, що раз у раз з’являтиметься в драматургії В. Винниченка
(«Базар», «Закон», «Гріх») с своєрідним символом обмеження свободи особистості. 
У даному випадку каторга може стати реальним фактом – покарою за зло, заподіяне
дитині. Введення цього образу значно послаблює позиції Кривенка. У той же час, автор 

тей». Саме через це особливого змісту й значення набувало т. зв. «жіноче питання», 
що трактувалося як «одна із сторін загального соціального питання». Зміст цьо-
го дискусійного питання обертався навколо проблем визначення місця, «яке жінка 
повинна посісти в нашому соціальному організмі» та «яким чином вона може все-
бічно розвинути свої сили й здібності, аби зробитися повноцінним, рівноправним і 
діяльним членом людського суспільства».

Активно включившись у процес переоцінки суспільної ролі жінки, В. Винни-
ченко разом з тим своєрідно розумів поняття «емансипація»: воно для нього мало зна-
чно ширший спектр, бо стосувалося особистості без диференціації за статями і тракту-
валося художником як звільнення людини з-під, пут (у сфері моралі насамперед), ко-
трі нав’язує суспільство. Саме цей момент, напевне, зумовив появу твердження про те, 
що письменника «досить мало цікавить питання про жіночу емансипацію». Проте це 
не означає, що у творах В. Винниченка немає героїнь т. зв. «нового типу». Як зазначає 
Я. Поліщук, твори митця демонструють «складні, суперечливі, емансиповані, драма-
тичної напруги жіночі характери: власне, як характери вони нерідко переважають сво-
єю внутрішньою силою чоловічих персонажів». 
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не уникає його символічності. Цього разу каторга – символ самопожертви за принципи 
(логіка характеру Кривенка переконує, що він, незважаючи на свої запевняння, готовий 
іти до кінця у здійсненні свого пекельного задуму). Разом з тим, нагадування Антоні-
ни про невідступність у своєму рішенні відплатити Василеві за можливий злочин («Без 
всякого жалю! Навіть на смерть!», – рішуче заявляє жінка, від якої годі було чекати чо-
гось подібного), ще більше поглиблює сумніви героя. Найпоказовішою в цьому плані є 
фінальна сцена III розділу. Припадаючи до знищеного полотна, Кривенко постає перед 
нами в новій іпостасі – стомленого від боротьби чоловіка, що прощається з найдорож-
чим в ім’я змодельованого ним же ідола – «чесності з собою»: «Кривенко помалу повер-
тається, деякий час задумливо стоїть, потім іде в куток, бере картину і ставить її на моль-
берт. Довго дивиться, нахиляється, цілує й, припавши на неї, стомлено замирає».

На цьому драму можна було б і закінчити – все, що могли сказати і зробити
герої, сказано і зроблено. Проте Винниченко не зупиняється. Він, незважаючи ні на 
що, прагне довести істинність закладеної в твір ідеї і спасти твір. Не можна сказати, 
що це йому вдається. IV розділ п’єси «Меmentо» – це один із найбільших прорахун-
ків драматурга, у якому боротьба за логіку ідеї спотворює художність драми загалом і 
драматичного конфлікту зокрема. Слушною є характеристика М. Рудницького, який 
писав: «Увесь драматичний конфлікт потрібний Винниченкові на те, щоб звести бій 
над тезою, розв’язку якої приносить він найчастіше готову в кишені». Уже на рівні 
композиції розділ не схожий на попередні. Автор структурує його, поділивши на дві 
«картини». Це ще раз підкреслює непевність у творенні цієї частини твору – пись-
менник кидається у крайнощі і порушує формальну цілісність драми.

Як же розвиваються події у драмі? Своєрідною зав’язкою в сюжеті IV розділу 
є сцена збирання Антоніни, Орисі та Бурчака до театру. Жінка вперше після наро-
дження сина виходить із дому. Малого Василька залишає на Пашу – свою подругу і 
компаньйонку. Вона дуже хвилюється за дитину, боїться залишити без материнської 
турботи. Винниченко з великою любов’ю (спрацював таки природний інстинкт) зо-
бражує жінку-матір, яка піклується про свого малюка. Де й поділася її ненависть до 
Кривенка, котрий, за її словами, «дуже любить свого сина». Щоправда, «він всього 
два раза бачив його» (і це за два місяці!). Але, здається, материнське щастя осяяло все 
навколо неї і вона не хоче бачити жодного із потворних явищ у житті. Але вони існу-
ють. Причому там, де найменше чекає героїня.

Кривенко приходить навідати сина саме тоді, коли Антоніна з друзями поки-
дає домівку. Цей випадок видається досить штучним. Автор вдається до містифікації 
(цілком у дусі «нової» драми). Інакше як пояснити такий збіг обставин, що сприяє
виконанню Кривенком свого задуму (як бачимо, він не забував про нього ні на хви-
лину). І справді, мати, яка ніколи не залишала маленького Василька, раптом пого-
джується йти до театру. Паша, яка ненавидить Кривенка, залишає його наодинці 
із сином. Та й сам злочин, зкоєний Кривенком – він виставляє роздягнене маля на
холодний вітер – видається малоймовірним. У конфлікт вступає, з одного боку, ви-
падковість, з іншого – кидається у вічі ретельна продуманість. З точки зору кримі-
нальної відповідальності, це майже ідеальний злочин, який не можна здійснити без 
відповідної підготовки. І єдине, в чому не можна дорікнути Винниченкові, так це в 
умінні тонко розкривати психічні стани своїх персонажів (це уміння раз у раз спасає 
перші п’єси драматурга від повного провалу). Внутрішня боротьба Кривенка, резуль-
татом якої все ж таки стає його жахливий вчинок, повною мірою відбивається у ре-
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марках. Кривенко «ходить по хаті, чудно поглядаючи на Пашу, розстібає й застібає 
піджак, на лиці заховане хвилювання й боротьба»; «ходить, тре лоба»; «неспокійно 
ходить по хаті» і т. п. 

Разом з тим, слід зазначити, що авторові не вистачає власне драматургічних прийо-
мів. І він вдається до вкраплення епічних. Так, довжелезна ремарка, яка розкриває стан 
Кривенка до, під час і після скоєння ним злочину проти власної дитини, для читача є
досить красномовною, для актора ж – досить складною для виконання. Зрештою, саме ця 
(«німа») сцена і є кульмінацією в розвитку внутрішньо-психологічного конфлікту драми.

За рівнем психологічної напруги і сценічності, однією з найдовершеніших з 
точки зору драматургічної техніки можна вважати другу «картину» IV розділу – сце-
ну спасіння малого Василька від хвороби, спричиненої батьком. Автор домагається 
концентрації уваги читача (глядача) за рахунок значного динамізму дії – усі персона-
жі, за винятком Кривенка, намагаються зробити щось для спасіння малюка. Але всі їх 
намагання марні – Василько помирає. Його смерть є кульмінацією драми.

Особливість п’єси «Меmentо» полягає у тому, що автор не подає розв’язки. Голо-
вний, подієвий конфлікт драми вичерпано. «Нема «mеmentо» уже», – говорить вби-
та горем Антоніна. Але трагедія значно глибша. Хто може виміряти біль у серці мате-
рі? А батько? Його вчинок породжений боротьбою за чистоту принципу «чесності з
собою», але чи применшує цей факт його горе? Автор залишає нас наодинці з цими 
питаннями. Відповідь на них дає можливість не лише зрозуміти дії Кривенка – їх важ-
ко назвати інакше, як патологічні, але й ще раз переконатися у безпрецедентному в 
українській літературі прагненні автора «Меmentо» узгодити принцип «чесності з со-
бою» з життям за будь-яку ціну. Причину невдачі чергового драматичного експери-
менту В. Винниченка досить точно пояснює Л. Мороз. «Річ не в принципі як такому,

Особливе місце в художньому осмисленні соціальних та психологічних меха-
нізмів емансипації жінки у В. Винниченка посідає проблема саможертовності, яка 
є предметом осмислення в цій науковій розвідці.

Ця проблема не нова для модерної жіночої літератури, а особливо виразно й 
послідовно осмислена Лесею Українкою. Наше звернення до творчості саме цієї
авторки зумовлене кількома чинниками:

1. В українській літературі і Леся Українка, і В. Винниченко зажили собі сла-
ви насамперед як драматурги.

2. У моделюванні «нового героя як вольової особистості випадає безумовний 
пріоритет Лесі Українці», а «драма В. Винниченка краще вписувалася в конвенцію 
новітнього героя».

3. Авторка досить помірковано ставилася до фемінізму й з іронією сприймала
художньо реалізацію провідних ідей цього руху. Митець, не маніфестуючи  еманси-
паційних  поглядів,  органічно  сприймав  жінку  як рівноправного й повноцінного 
суб’єкта життя. Для нього вона наділена таким же творчим потенціалом та життє-
вими силами, що й чоловік. 

У «Щоденникові»  В. Винниченко робить запис про те, як в одній суперечці з 
дамою щодо здібностей жінки і її місця у світі, йому довелося захищати жінок. До-
сить категорично митець заявляє про те, що «жінка постає індивідуумом, котрий має 
волю, бажання і прагнення, з якими чоловік мусить рахуватися».
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 – пише вона, – а в людині, здатній у ситуації вибору робити кроки в напрямі до пе-
кла...». Саме туди й скочується Василь Кривенко, перетворюючись з «нормальної, на-
віть творчо обдарованої людини, на холоднокровного, патологічного вбивцю, що роз-
правляється з абсолютно беззахисним малям».

3

Мусимо наголосити, що В. Винниченко викликав «грім і блискавки» в україн-
ських часописах на свою адресу свідомо. Так сталося зі скандальною п’єсою «Ща-
блі життя», опублікованою в кінці 1907 року у збірнику «Дзвін». Очікуючи спро-
вокованої ним самим гострої критики, Винниченко зізнавався у листі до К. Голі-
цинської: «Написав я п’єсу, Катре, і потерпаю тепер, бо зарані передбачаю вели-
ку лайку з боку нашої «мыслящей интелегенции». І не знаю, чи піддержить мене 
хто-небудь...». 

Об’єктом нищівної критики стала життєва філософія центрального персонажа 
п’єси «Щаблі життя» Мирона Купченка. В. Панченко окреслює в ній кілька принци-
пових пунктів.

По-перше, Мирон Антонович відкидає «геть стару, лицемірну буржуазну
мораль». Герой з марксистською відвагою «розрубує» останню на дві половини, іг-
норуючи загальнолюдське, оскільки в основу поділу покладено сумнозвісний жор-
сткий принцип класової боротьби. Таким чином, з’являються «мораль пануючих» 
(або «угнітателів») і пригноблених. Для соціаліста Мирона шлюб – лицемірний, 
сім’я – «згнила давно», релігія з християнськими заповідями – вигідна багатіям, 
проституція – наслідок «рабського соціального ладу», а проститутки, як частина 
пригноб леного класу, також потребують захисту, допустимою формою якою можуть 
бути профспілки і т. ін. «Роздушить, розметать ту шкарлупу, в яку затиснуто мою 
душу». Одкинуть все зайве, все, що оджило своє – ці та подібні слова з уст Мирона 
звучать безліч разів і фокусують погляди і переконання героя.

По-друге, противагою старим заповідям є гасло «чесності з собою». Означає
воно внутрішню погодженість людини з самою собою, лад і гармонію в душі: «Будь 
чесним з собою! Твій досвід, все твоє життя сказало тобі: «красти можна»? Так кра-

Саме ці точки ідейно-художнього зближення двох драматургів забезпечують 
можливість зіставлення двох мистецьких моделей вирішення проблеми жіночої
саможертовності як вольового вияву особистості. Метою такого осмислення є
визначення низки подібностей та відмінностей у художньому способі конструю-
ванні образу «жінки нового типу» у творчості Лесі Українки та В. Винниченка.

Втім, героїні Лесі Українки «намагаються знайти згоду з тим (чоловічим – 
М. К.) світом». При цьому вирішальну роль для них «відіграють суто жіночі по-
чуття та переживання самозреченого кохання, жертовності, морального обов’язку 
жінки, коханої, матері», що впливає на гостроту любовних колізій творів. На від-
міну від них, героїні Винниченкових драм кидають виклик суспільству, слабкому 
чоловікові, своїй природі, своїй традиційній суспільній ролі, прагнучи перейти на 
вищий рівень взаємин з представниками маскулінного світу, вони виборюють таке 
право і таку можливість.
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ди! Твоє життя сказало: «оддай себе ближнім»? Оддай! А не оддирай свого розуму від 
свого серця». Отже, за Мироном виходить що немає нічого осудного з погляду моралі,
оскільки ти сам творець своєї моралі – іншими словами, між думками, почуттями і 
вчинками не має бути ніякої суперечності, в житті дозволено все, що ти сам собі до-
зволиш. 

По-третє, поняття «радості» як ключового у позитивній програмі Мирона. Саме
«радощі життя» є тим смислом, який виправдовує різні способи досягнення мети. 
«Будь живим, здоровим, гарним метеликом!» – радить Мирон Ані, в яку безтямно за-
коханий. Себто – живи у злагоді зі своєю природою, без озирання на лицемірну мо-
раль, бо «природу не замажеш в собі глиною моралі». «Любов тіла» має такі ж права, 
як і «любов душі», а «половий інстинкт» – джерело радості (насолоди). В Ані Мирон 
любить тіло, проте народжувати дітей ладен тільки із жінкою, з якою може «сплести
душу»

По-четверте. «Скверно все те, що руйнує життя...» А це і є для Мирона «раб-
ський соціальний лад», однією з граней якого і є «мораль пануючих». Варто змінити 
лад – зміниться і людина: соціалістична заповідь «чесності з собою» стане запорукою 
радості як основи людського щастя.

«Слід зауважити – підбиває підсумки дослідник – що самому Мирону Антоно-
вичу зовсім не легко дається реалізація його теорії». Йому знайомі внутрішні кон-
флікти, оскільки «проклята, подла шкаралупа»... приросла й до нього. [...] Герой «Ща-
блів життя» весь час експериментує, прагне, як Заратустра, подолати в собі люди-
ну, але врешті-решт усе закінчується якимось мученням душі, судомним вольовим
зусиллям, внутрішньою боротьбою. «Шкаралупа» загальнолюдської моралі не так 
легко піддається скасуванню. Можна було б сказати, що життя коригує «теорії», але 
ж у Винниченка все мерехтить, взаємозаперечується, розмивається»...

Сам автор з приводу «Щаблів життя» говорив таке: «... я взяв неіснуючу лю-
дину, окремі риси якої я зустрічав у живих людей, ввів її в коло своїх почуттів та 
думок і змусив увійти з сими висновками в реальне, дійсне життя. Я написав п’єсу 
«Щаблі життя», де описав ті наслідки приложення сих висновків до оточуючого
життя, які я почасти пережив сам і які з логічною необхідністю витікали зі стану 
речей».

Насамперед відзначимо, що у творчому доробкові обох митців відсутні обра-
зи жінок-емансипанток радикального штабу, адже вони не антагонізують з чолові-
чим світом, навпаки, прагнуть здобути щастя через реалізацію свого природного та
соціального потенціалу. При цьому, як зазначає Я. Поліщук, «роблять перший крок 
до особистісної та статевої емансипації». Більше того, і в Лесі Українки, і у В. Вин-
ниченка сильна, вольова жінка зазвичай стає індикатором виродження чоловічого 
світу, який лише ззовні зберігає ознаки своєї респектабельності, а насправді давно 
здеформований та профанний. Такими є Мавка, Кассандра, Міріам, Прісцілла, Окса-
на, Долорес у Лесиній драматургії, Маруся («Базар»), Катря («Великий Молох»),
Софія («Між двох сил»), Ольга («Дочки жандарма») та інші – у В. Винниченка. Харак-
терно, що героїні чоловіка-письменника і жінки-митця стають уособленням духовної
сили, духовного багатства та вищості над представниками сильної статі, оскільки 
останні асоціюються з отілесненістю, предметністю, матеріальністю.
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Проте, велика лайка очікувана Винниченком, і справді не забарилася. На по-
чатку 1908 р. в колючій рецензії на збірник «Дзвін» М. Гехтер (газета «Рада») назве 
«Щаблі життя» «торжественним гімном проституції».

С. Петлюра (соціал-демократичне «Слово») наголосив на шкідливості самої
теорії чесності з собою: «на таку мораль індивідуалізму робочий клас не пристане».

Рішуче не прийняли п’єсу В. Винниченка Г. Хоткевич та Д. Дорошенко, вважаю-
чи її мистецькою та ідейною невдачею драматурга, «апотеозою самця та ще соціаліста».

У великій статті з характерною назвою «Літературний намул» С. Єфремов
дорікав авторові «Щаблів» за те, що він «ставить на п’єдестал» героя-манекена, осо-
бу «морально розперезану», «культурного дикаря»: «З страшного протестанта про-
ти міщанської моралі виходить бліда фігура раба своїх власних, і зовсім не високої
марки, інстинктів, не продуманого й не пережитого фразерства». 

Власне, за те ж саме дорікали В. Винниченку й інші критики його п’єси. Своїми
враженнями від зливи негативних закидів щодо скандальності теми й надуманості 
проблематики, химерності образів, драматург ділився, як завжди, з Є. Чикаленком, 
захищаючи водночас своє право полемізувати і друкуватися:

«... Що ж до Ваших умов не писать нічого до «Р[ади]» в жанрі «Щаблів», то скажу, 
що ви робите негарно щодо мене, бо самі і лаєте мене, і висловлюєте свої погляди, а мені 
цього не даєте робить. Це – насильство. Як би ви не висловлювались самі, тоді мали б ще 
підставу не дать мені висловитись. А вилаявши і навіть перекрутивши мої думки (устами
Гехтерів), не даєте навіть оборонитись. Це негарно. «Вістник» теж: зробив мені таку
пропозицію. Я думаю, що насильством важко кого-небудь переконати, або примусити 
мовчати. – Що ж до крітіки, то її ще не було, була злякана лайка. Користного від неї мало
і Вам, і мені. У нас тут цілий тиждень тяглась діскусія з приводу «Щаблів», і уваги Лев-
ка я вважаю далеко ціннішими, ніж Гехтерів і Симонів , хоча Левко вже покаявся і відсах-
нувся від мене. «Могій вмістити да вмістить». – До уваги і критики відношусь серйоз-
но й уважно, без сторонности і бажання що б там не було довести своє. Але досі, мушу
сказати, в моїх поглядах ще ніхто не міг мене збити. Чекаю Сергієвої статті, а потім 
уже буду всім відповідать. Чекаю телеграми. Всього найкращого». 

На цьому шляху і Лесині, і Винниченкові героїні стикаються зі зворотною сторо-
ною виявів волі – необхідністю свідомої жертви в ім’я високого ідеалу. Персонажі Лесі
Українки йдуть на самопожертву в ім’я любові для здобуття предметом своїх інтимних 
переживань цілісності й духовного очищення, що забезпечить оновлення людини. Та-
ким чином, саможертовність героїні в драматургії Лесі Українки, з одного боку, є вия-
вом самовідданості жінки в коханні, а з іншого, – йдучи цим шляхом, вона прагне утвер-
дити нові цінності життя, дати нові духовні орієнтири суспільству. І тут не можна пого-
дитися з висновком Л. Синявської щодо саможертовності Лесиних героїнь як способу 
«творення особистості», адже цей крок роблять свідомі й цілісні героїні, які в такий спо-
сіб переборюють недосконалість людського світу й духовну обмеженість своїх обранців.

У В. Винниченка саможертовність жінки викликана іншими чинниками. На 
відміну від Лесі Українки, драматург цікавився питанням переборення жінкою своєї
природи і конфліктами, які при цьому виникають. У такому аспекті вельми вираз-
ним є образ Марусі з п’єси «Базар». Її образ вибудовується В. Винниченком у пара-
дигмі розв’язання конфлікту краси (тілесного) і душі (ідеального), що репрезентує
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На що Є.Чикаленко відверто й ґрунтовно відповів:
«... те ж саме і з вашими «Щаблями» вийшло, навіть в багато раз гірше, бо Ви 

дописались до абсурдів, до консепсів, які, як Ви кажете, порвали у Вас з людьми «щось 
близьке і тепле». Се Ви самі порвали, а не хто інший. Ви не переносите негативно-
го ставлення до Ваших творів, вони Вас обурюють, і Ви починаєте вороже дивитись 
на тих людей, що так критикують Ваші писання. [...] Як-би критика одноголосно 
Вас росхвалила, а я не давав би місця Вашим писанням, то я був би не прав, тоді
можна було обвинувачувати в тім, що я, користуючись своїм монопольним станови-
щем, стісняю Вашу свободу, насилую Вас. Як-би я з вами принципіально був-би зго-
ден, то я Вас піддержав-би вопреки всьому загалу, як се вже й було, коли Ви виступи-
ли на письменницьку дорогу. [...] Я твердо вірю, що Ви вернетесь до художественного
творчества. Тільки, ради Бога, откиньте злобу, упертість, пересильте Вашу 
стихійно-бурну вдачу і погляньте холодним оком. Всі Ваші критики (окрім, може, 
Петлюри) раз-у-раз до Вас відносились з любовію і навіть величались Вами. Принай-
мні, я сужу по собі».

Драматург знаходить в собі мужність для об’єктивної оцінки своїх творінь 
і вирішення їх подальшої долі, проте від переконань, не відмовляється: «На днях 
я просматривал черновик пьесы, которую послал Вам, и увидел всю ее негодность й
нехудожественность. Простите за беспокойство и пришлите ее мне, я ее должен унич-
тожить. Когда писал ее и еще не успел остыть, она мне казалась ценной с некоторых 
сторон. Вопросы, затронутые в ней, мне и теперь кажутся достойными внимания, 
но форма, которую я выбрал, и исполнение ее никуда не годится», – таку самокритич-
ність виявляв Винниченко у стосунках з Максимом Горьким.

4

Та все ж прагматизм Горького, зорієнтований перш за все на суспільну користь, 
далеке від літературознавчого оцінювання художніх творів лише за критерієм «по-
трібності – непотрібності», «своєчасності – несвоєчасності» не могли не викликати

головну тезу твору – «... жизнь – базар, не грызня человеков-волков, но обмен цен-
ностями». Дівчина прагне самоствердитися як повноцінний член суспільства, але 
вважає, що це можна зробити лише шляхом боротьби з власною вродою, через яку її 
сприймають тільки отілеснено.

Зовнішня краса стає моральним тягарем для Марусі, бо не дає можливості адек-
ватно соціалізуватися: по-перше, вона є заручницею своєї привабливості, яка не дає 
можливості оцінити адекватність людської реакції на дії, вчинки, позицію героїні («Я не 
вірю людям через неї. Що б я не сказала, що б я не зробила, я ніколи не знаю, чи так, чи 
не так, бо завжди для всіх гарно. А гарно через те, що я сама гарна»); по-друге, фізичні 
принади змушують оточення сприймати її виключно як сексуальний об’єкт, що нівелює 
її особистість та зводить парадигму міжособистісних зв’язків до опозиції «любов – рев-
нощі», результатом чого стає екзистенційна самотність людини («А потім... це прямо не-
стерпно, всі закохуються, всім зараз моя краса в очі впадає. Ні один чоловік не любив 
мене, а тільки прокляте тіло, красу мою, будь ти проклята! У мене нема ні приятелів, 
ні друга... Або закохані, або вороги... Женщини ревнують, а мужчини закохуються...»).
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рішучого протесту «вічного бунтаря» Винниченка. Так сталося з п’єсою «Базар».
12 квітня 1909 р. драматург звернувся до Горького, сподіваючись на його вагому під-
тримку: «Посилаю Вам новую пьесу. Прежде, чем отослать ее Вам, я дал ее на про-
смотр украинской критике и как раз тем людям, которые сошлись со мной в оцен-
ке моей предыдущей пьесы. Пригласил еще знатоков сцены (Садовского, Заньковецкую 
и др.), они прочитали пьесу и вынесли единодушный, очень лестный для моей работы 
приговор.

Но... тут же прибавили, что на украинской сцене ей не бывать, т[а]к к[а]к цен-
зура ни за что не допустит. Советуют прежде пройти на русскую сцену, а затем 
уже можно будет на украинскую. Да и то ещё вопрос, ибо «що попові можна, то дяко-
ві зась», – что печатается свободно в русской литературе, то в украинской конфис-
куется и преследуется».

М. Горький п’єсу прочитав і не тільки не зрозумів її, а й взагалі не сприйняв, роз-
глядаючи «Базар» знову ж таки з позицій «соціальної педагогіки»:

«... Талантливый Вы человек, Влад[имир] Кириллович, но чрезвычайно любите 
парадоксы – мне это кажется весьма печальным, особенно когда вы выдвигаете на 
сцену такой опасный парадокс, как в Вашем «Базаре». «Всякая красивая женщина 
для мужчины, кто бы он ни был, – «самка». – Таков ваш тезис? Чтобы защитить его, 
Вам пришлось сделать почти всех людей, окружающих Марусю, скотами. А люди эти 
– революционеры.

Положим, за последнее время и с-дек Вересаев и эс-ер Савинков всячески сдира-
ют с русского революционера романтические и идеальные покровы, но я не могу счи-
тать их спор с русской историей победоносным для них – не могу! И буду рассматри-
вать эту размолвку с действительностью как борьбу индивидуализма, возрождающе-
гося для последней предсмертной схватки – с тою творческой, новой силой, коя скоро 
навсегда придушит его.

Революционеры Ваши – не социалисты, заметно Вам это? Лучший из них, т[о] 
е[сть] наиболее удавшийся Вам, Маркович рассуждает на 4-й странице более, чем 
странно. Разве этого ради идут люди в массу, чтобы выжать из нее «социальную сле-
зу»? К чему она, эта слеза, и какой в ней смысл? 

И весь Маркович как типичный для Вас представитель идеи «лавочки» и «база-
ра» подчеркнут Вами излишне с некоторой враждебностью, мне понятной.

Вообще я – не понимаю Вашей пьесы, должно быть. А потому воздержусь луч-
ше от дальнейших суждений о ней. Мне не хочется ставить Вас вряд с Вересаевым, 
Савинковым и другими ликвидаторами революции. Я позволю себе посмотреть на Ваш 
труд как на недоразумение Ваше, как на ошибку.»

Але орієнтовно в той же час (29 березня 1910 р.) М. Коцюбинський писав 
В. Винниченку: «Читав Ваш «Базар» і згадував Ваш голос, манеру говорити і т[аке] 
інше. Було приємно, тим більш, що п ’єса мені дуже подобається, дуже добре задума-
на, філософія ясна, сцени повні ефекту. Боюсь докучати Вам, а все-таки скажу, що
бажав би, аби в ній менше введено було місця тій жаргонній мові, якою говорять персо-
нажі, щоб той жаргон уживався настільки лиш, наскільки потреба його для колориту, 
для характеристики розмовної мови певної групи людей. Бо це ж не Ваша мова (опові-
дання Ваші написані, здебільше, дуже гарною мовою), і Ви, здається мені, лиш занадто 
сумлінно притримуєтесь мови об’єктів своєї обсервації».
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Для з’ясування філософського підґрунтя п’єси «Базар», а відтак і творчості 
В. Винниченка в цілому, звернемося до літературознавчих розвідок, здійснених майже 
зі столітньої відстані Ларисою Мороз, Сергієм Михидою та Володимиром Панченком.

Отже, науковий коментар Л. Мороз «Прагнення гармоній» до п’єси
В. Винниченка:

«З ідеалістичними змикаються пориви до ідеалу юної Марусі – головної герої-
ні драми, – яка по своїй молодості й чистоті, а можливо, й життєйській недосвідченос-
ті, прагне взаємин піднесених, духовних, саможертовних. Як максималіст вона йде ще
далі: прагне повної, абсолютної самореалізації винятково у духовному плані. Вона, 
очевидно, з тих індивідуумів, які на перший план висувають соціально-рольову належ-
ність свого «істинного Я». Тому для неї важливо не те, як люди сприймають зовніш-
ність, дану їй природою, а те, як сприймають діло, тобто її пропагандистські виступи, 
самовіддану діяльність на користь громадської справи. Але дівчина не має жодного 
уявлення «ані про таку особливість людської психіки, як вибірковість сприйняття, ані, 
тим більш, про роль прекрасного «в тих благотворних змінах, які воно здійснює у вну-
трішньому світі особистості...» Тому усім жаром молодості протестує проти того, що 
робітники, як їй здається, не стільки слухають її, скільки... дивляться на неї. Вона про-
сто ненавидить свою небуденну вроду». [...]

Але тут конфліктна ситуація ускладнюється й загострюється уведенням постій-
ного для драматурга мотиву: співвідношення духовного й тілесного в інтимному житті
людини. Втім, зовні традиційний «любовний трикутник» має у «Базарі» зовсім не тра-
диційний зміст, власне, й самого «трикутника» ще нема, є лише двоє чоловіків, закоха-
них в одну дівчину, яка й чути не хоче ні про які взаємини, окрім товариських, ні про 
які почуття, крім піднесено-духовних. Коли ж вона, під впливом палких пестощів Тро-
хима, відчуває нове для неї, не звідане, ще й тому незрозуміле хвилювання – збенте-
ження її настільки сильне, що переходить у гнів. Спокійно й затишно їй лише поряд з 
Леонідом, але ж і він, як виявляється, не має наміру обмежуватись розмовами. [...]

Таким чином, Маруся опиняється перед проблемою вибору, точніше – перед 
початковою її стадією: осягнення свого «Я» й ще конкретніше з’ясування того, як 

Маруся одержима ідеєю «трансцендентності», що зумовлює конфлікт між жі-
ночністю і прагненням самореалізації, а це, за С. де Бовуар, неминуче призводить до 
каліцтв, у цьому разі – фізичних. Воля до самоутвердження, шляхом якого героїня 
прагне «сточити» свою жіночність і можливість бути звабливою, веде її до самопо-
жертви – вона свідомо спотворює обличчя сірчаною кислотою та обрізає косу.

Цей акт вчинений Марусею, з ідеологічного боку є торжеством над «панською» 
концепцією сприймання жінки тільки як об’єкта дії – «сексуального партнера, відтво-
рювана життя, предмета еротичної насолоди», а з особистісного – героїчним кроком у 
подоланні своєї природи і у боротьбі з природою оточення (Трохима і Леоніда). У цьому
разі про Марусю можна говорити як про героя – репрезентатора винниченківського 
принципу «чесності з собою».
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сприймають люди її особистість і за що її цінують. Так В. Винниченко прагне осмис-
лити проблему цінностей, яка була однією з основних для філософії 900-х років – 
згадаймо хоча б полеміку представників ідеалістичної філософії та марксистів.

Як писав С. Франко, «визнаючи лиш служіння народові», російський інтелі-
гент «не лише просто заперечує чи не сприймає інших цінностей – він навіть про-
сто боїться й ненавидить їх». Драматург дає два варіанти вияву такої тенденції – два 
крайні полюси: суто раціональний, який межує з цинізмом (персонаж із виразним 
умовним найменням Цінність Маркович) та щирий, але наївно обмежений, що невід-
воротно призведе до трагічних помилок (постать Марусі). [...]

Трохи старший за своїх «партійних товаришів» (так автор представляє голо-
вних героїв у переліку дійових осіб), Цінність Маркович виконує функції керівника 
організації й водночас вихователя: намагається стримувати їх від нерозважних вчин-
ків. Але робить це з позицій суто прагматичних, ототожнюючи цінність з її оцінкою, 
а саме поняття «оцінка», яке має й ширший, узагальнюючий зміст, з легкістю надзви-
чайною зводить до одного з його вузьких значень, тих, що пов’язані з торгівлею. [...]

Щоб уже не залишалося зовсім ніяких сумнівів щодо напряму його думок, ви-
кладає ази своєї «теорії» наївно-гарячкуватому Трохимові у відповідь на його сердите
«Не можу підраховувать. Ніколи не торгувавсь і торгуватись не буду»: «Невже не 
торгувались? (Сміється). Ех, ви, дворянчики! Ну, а як ви думаєте, через що Леонід 
більше подобається Марусі? Га? (...) Того, любчику, що Леонід уміє торгуватись. «На-
кипить і всю правду скажу». Ех, ви! їй ваша правда потрібна, як сироті трясця. Ви їй 
дайте ту цінність, що дає Леонід, от тоді й сторгуєтесь. Дайте їй любов до її високої 
душі, не кажіть, що вона програму перебріхує, от і побачите...» [...]

Оскільки ж людська психіка має таку особливість, що низькі поняття сприй-
маються легше і засвоюються сильніше від високих, та й загалом високе перекри-
вається низьким (ще Сократ казав, що скочуватися донизу легше, ніж видряпува-
тися нагору, до досконалості), то численні критики Винниченка навіть не поміти-
ли у цьому контексті слів про «любов до її високої душі». Тим більше, що слідом він 
дає роз’яснення – воно ж і узагальнення позиції цього персонажа: «Життя, любчику,
базар. Хочеш бути багатим? Виходь з товарами, торгуйся, обмінюй, рости, сам давай 
і у других бери. А як сам не маєш ні чорта, то й візьмеш чорта пухлого. Так було, так 
буде до кінця віку».

Сказане, власне, можна розуміти і як збагачення та обмін духовними цінностями. 
Але мовлено слово базар – і воно дає напрям сприймання (а заодно – назву творові). [...]

Усвідомлення того, що світ не готовий до таких радикальних духовних пере-
творень, на які вона сподівалася, Маруся свідомо йде на смерть. У зв’язку з цим 
не можна погодитися з Л. Мороз, котра пише про схильність героїні до пасивно-
підкореного стану, емоційну залежність від оточення, адже до кінця свого життя
героїня виборювала право бути особистістю, активно захищаючи свої права і про-
тистоячи Цінності Марковичу та закоханим у неї чоловікам. Її самогубство не бу-
ло детерміноване зовнішніми чинниками, це було її приватне бажання. Для В. Ви-
нниченка така позиція є вищим виявом волі, а значить визначає цінність людини, 
про що в листі до М. Горького він писав: «Двигателем человека являются, в конеч-
ном счете, его потребности, желания. [...] Мир – это я, мои желания. Верно, даже
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Але Маруся – натура незахищена, і для неї концепція відіграє фатальну роль саме
тому, що досить загальні міркування старшого товариша, которому вона вірить, дів-
чина «прикладає» до себе, до свого життя. [...]

При всьому прагненні Марусі абсолютно підкорити своє існування громад-
ській справі – революційній боротьбі, тобто об’єктивному началу, процес пізнання 
нею дійсності все ж – неминуче! – відбувається через пізнання свого «Я» і місця йо-
го у суспільстві, а це можливо з’ясувати, проаналізувавши ставлення людей до неї. 
Справа ускладнюється тим, що в ній емоційне переважає над раціональним, тобто 
суб’єктивне наче помножується саме на себе. Героїня вступає на той тернистий шлях 
пізнання світу душею, про який, до речі, надзвичайно цікаво міркував С. Пшиби-
шевський. Він давав образне порівняння двох шляхів пізнання: «Зручний шлях – це 
шлях мозку, шлях жалюгідних п’яти відчуттів, що обіймають життя лише в його ви-
падковостях, в його сумній і нерозумній буденності. Крутий шлях, який веде через 
прірву, це – дорога душі, для якої життя – тяжкий сон і болісне передчуття якогось 
іншого життя, іншого світу, передчуття інших зв’язків, інших глибин, відмінних від 
тих, в які може проникнути наш жалюгідний мозок» [...]

У таких лещатах і опинилась Маруся. Але вона мислить емпірично і тому при-
чину своєї драми – як їй здається, раптового нерозуміння її оточення – вбачає в
тому, що, сказати б, лежить на поверхні й видно неозброєним оком: у своїй вроді. Так 
через п’єсу проходить тема, точніше, проблема краси і її цінності, яка стає тут осно-
вною для письменника і яка одразу ж ускладнюється проблемою маски, тому що 
вихідною установкою для героїні виявляється її намагання відокремити свою сут-
ність від свого обличчя – спочатку у плані умовно-словесному, а потім буквально.
(Тут, до речі, проглядає прихована полеміка з поглядом Ніцше, в якого поняття 
маски означало скоріше зв’язок – а не суперечність, – між суттю й зовнішністю). 
Неможливо поки що сказати, що ж зробила вона, спотворивши себе: чи скинула ту 
маску краси, яку раніш носила, не усвідомлюючи відповідність її своїй сутності, а 
може, й усвідомлюючи невідповідність, чи, навпаки, заховала свою прекрасну суть 
маскою потворності...[...]

Осмислюючи сюжет «Базару», важко позбутися думки про зв’язок твору з
філософською концепцією засновника аналітичної психології К. Юнга. Ось як швей-
царський вчений уявляв складники багаторівневої, багатоликої «самості» (тер-
мін цей, на означення суб’єкта «тотальної психіки», яка включає в себе і свідоме, і
підсвідоме, він вживав замість терміна «особистість» – очевидно, тому, що остан-

принесение себя в жертву ради других есть моё желание, которое превысило 
прочия, которое обняло многих, которое в гармонии с разумом и дальнозорким 
опытом». Самоутверджуючись, Маруся принесла себе в жертву, виявляючи послі-
довність сповідуваного й чиненого, цілісність своєї натури.

В. Винниченко дотримується думки про необхідність цілісного сприймання 
особистості у її фізичних та духовних вимірах, утверджує тезу про те, що боротьба 
з власною природою й саможертовність в ім’я абстрактних ідеалів є злочином про-
ти людської натури.

До теми саможертовності В. Винниченко звертається і в п’єсах «Меmеntо», 
«Брехня», «Закон», репрезентуючи трагічні наслідки такого вчинку.
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ній дещо вужчий): «Тінь характеризує її негативну сторону – все низьке, тваринне, 
примітивне, що дрімає на дні душі. «Лице» – маска, яку індивід виставляє напоказ, 
для інших, – суто об’єктивне ставлення, за яким прихована справжня індивідуаль-
ність. «Душа» – внутрішня сторона особистості. На противагу зовнішній, «Персоні»,
існує як жіноче начало – «Душа» (Amina) і чоловіче начало – «Дух» (Aminus), при-
чому в першому сильніше виражений Ерос, а в другому – Логос. Але в «самості» всі 
ці складники утворюють одне неподільне ціле. Коли ж їх розривати й – далі – про-
тиставляти одне одному, мусить виникнути драматична колізія – колізія суто вну-
трішнього плану. І тоді людина, яка суб’єктивно (тобто, за її намірами, бажаннями) є
особистістю діалогічною (зверненою до людей: здатною їх вислухати, зрозуміти),
перетворюється на протилежність – особистість об’єктивно монологічну (тобто, зо-
середжену цілком на собі). Рівновага цих двох начал стає неможливою: природне для 
людини пізнання себе через інших людей дістає невідворотний перекос. Це, зрозумі-
ло, тягне за собою драматичну напруженість «зовнішнього» плану, тобто, у взаєми-
нах з оточеннями, що, у свою чергу, далі погіршує внутрішнє самопочуття індивіда». 
Коло замикається. У цьому колі борсається Маруся, не знаходячи виходу, тобто шля-
ху до гармонії. (...)

Невідоме, ясна річ, бідній дівчині застереження М. Монтеня: «Маску і зо-
внішній вигляд не можна робити сутністю, чуже – своїм». Вона втрачає колишню
зосередженість і доброзичливість, стає неуважною, недовірливою, колючою, за-
мкненою в собі. Як і герой значно пізнішого (1964) роману Кобо Абе «Чуже об-
личчя» (при всій відмінності проблематики твору), вона сподівається, що «мас-
ка» дасть їй волю, допоможе людям краще зрозуміти її прекрасні людські якості, 
ту сутність, яку, на її думку, затьмарювала колишня зовнішність. Але не знає того, 
що «Маска» – не просто шматок розфарбованого паперу чи пап’є-маше (тим біль-
ше, що у Марусиному випадку – то її натуральна, спалена кислотою шкіра – тоб-
то, «маска», яку зняти непросто чи й назавжди неможливо, а замість парика – зрі-
зана коса... – Л. М.), а певна ... модель, тип поведінки, який не може бути нейтраль-
ним щодо «Я».

Шляхом роздвоєння, однак, драматург не повів свою героїню: п’єса не роман, та 
й завдання своє він, очевидно, бачив лише у постановці проблеми, над якою думати-
муть (і думають!) наступні покоління митців і мислителів». 

Так, героїня першого твору Орися принесла в жертву служінню ідеалам револю-
ції свою сексуальність, притлумлюючи біологічні потяги в ім’я торжества нових ідей. 
Вона згадує той період, як час, «коли у мене були принципи і я соромилася свого тіла»: 
«Дурна була, всі бажання свої убивала, стискувала їх, коверкала. Для чого? Народу слу-
жила. А народу того не любила, не знала. Три роки в партії була. Якого чорта, спитать? 
Це ж треба бути такою ідіоткою! І мучилась від того. А тепер ні народу, ні принципів не
люблю і почуваю себе чудово». Це призвело до певних психологічних змін, наслід-
ком яких стала нова життєва концепція, визначена як «принцип безпринципності» –
своєрідний варіант «чесності з собою». Орися прагне насолодитися життям, надолужи-
ти згаяний час, живучи так, як хочеться. Повернення до «боротьби за свої інтереси і ін-
тереси партії» для неї можливе тільки тоді, коли зникне фінансове підґрунтя, забезпечу-
ване в міщанському середовищі; де вона може реалізувати свою жіночність.
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Коментар проблематики Винниченківського «Базару» В. Панченком: 

«Сподіватися на прихильність цензури і справді не випадало, адже на сцені 
мали б з’явитися... молоді революціонери! Хоча Винниченка хвилюють у п’єсі не 
так політичні, як морально-психологічні колізії. «Мене глибоко цікавить питан-
ня про ставлення людини до інстинктів», – писав він у цю пору Горькому. Йшло-
ся про можливість «переробки людини» – не більше й не менше! Про можливість
подолання біологічних програм, приборкання інстинктів, підпорядкування «приро-
ди»... Тому й ставить Винниченко своїх героїв у ситуацію жорсткого експерименту,
який має дати відповідь на поставлені питання. Цього разу експеримент починаєть-
ся з того, що жіноча краса революціонерки Марусі заважає їй виконувати партійні 
обов’язки. У гуртку всі мають бути начебто тільки товаришами, а насправді «про-
блема статі» дає про себе знати й тут. Вродлива Маруся щокроку пересвідчується, 
що її сприймають передусім як гарну жінку, а не як товаришку по партійній роботі.
Проголошена революційна аскеза, універсальна рівність виявляються дуже віднос-
ними. «Я ще ні одного не бачила, – розчаровано каже Маруся, – щоб не спробував 
хтось залицятись до мене. Революціонери теж. Я думала перше, що революціонери 
не такі, але... бачу...»

В одного (Трохима) Марусина краса пробуджує ревнощі, і він ладен відмови-
тися виконувати завдання, тобто організовувати втечу товаришів із тюрми, оскільки
поруч буде суперник. 

Другий (Леонід) готовий кинути заради Марусі дружину. А є ще ж Цінність 
Маркович, партійний «поводир», для якого головне – мета, а не засоби. Отож і жіно-
чу красу він хоче просто використати задля справи. І виступати перед робітниками 
Марусі непросто, адже «вони не слухають, вони дивляться на мене». Краса для «іде-
альної» революціонерки Марусі стає «проклятою», і врешті вона спотворює собі кис-
лотою обличчя. А завершується цей жорстокий експеримент самогубством героїні. Їй 
довелося пережити тяжке розчарування в близьких їй людях, передусім у Леонідові, 
який, по суті, відсахнувся від неї, хоч і говорив перед тим, що для нього важливішою 
є душа, а не фізична краса.

Приборкання статі обернулося трагедією. Життя помстилося за спробу насил-
ля над його законами, і це для В. Винниченка чи не найголовніший висновок».

Таким чином, штучна підміна можливості реалізації природних цінностей 
жінки (краси, тілесності, сексуальності, материнства і т. д.) її соціальною зорієн-
тованістю, що призводить до внутрішнього конфлікту та втрати жінкою індивіду-
альності (Орися «грає», імітуючи емоції та судження, певні психічні стани, вира-
жає їх опосередковано, через зачіску – символічну портретну деталь, закцентовану
драматургом). Шлях до самоідентифікації в таких випадках досить болісний. У 
В. Винниченка він має ознаки мазохізму, адже Орися прагне віднайти новий висо-
кий субстрат життя в самозреченому служінні художникові Кривенку. Вона готова 
відмовитися від свого «я», свого природного призначення бути матір’ю, аби тільки 
через посередництво талановитого мужчини дати світові духовні цінності – красу, 
втілену в картині – задовольнити своє честолюбство – стати відомою. 
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Трактування конфлікту драми С. Михидою 
«На «базарі загальнолюдських цінностей»:

У тло зовнішнього подієвого конфлікту вплітається внутрішній, згідно з ав-
торським задумом – головний у творі. Це протистояння в душі головної героїні 
твору Марусі, породжене її особливим негативно-прискіпливим ставленням до 
своєї вроди. Його зародок та можливість трагічної розв’язки закладається дра-
матургом вже на початку І розділу, у вже згаданому діалозі. Цінність Маркович
знаходить досить вдале порівняння Марусі з героїнею французької революції 
Жанною д’Арк і тим самим підкреслює її готовність до самопожертви в ім’я ідеї. У 
цьому зіставленні виявляється також один з елементів внутрішньої характеристи-
ки гарної дівчини, яка своє життя поклала на олтар боротьби за справедливість. За 
словами керівника, вона, «якщо це істинно сказать може нікого ще не любить, бо 
вона Жанна д’Арк». 

І дійсно, перед нами постає образ чистої, нерозбещеної дівчини, котра вийшла з 
аристократичного середовища. Перебуваючи під впливом революційних ідей, що бук-
вально снували в повітрі, вона увійшла до революційного підпілля. Перешкодою на 
шляху до досягнення мети свого життя Маруся вважає свою вроду. «Вона зробила те, 
що я не можу бути вільною, – з гірким сумом говорить героїня. – Вона скрізь мішається. 
Скрізь, скрізь! Я не вірю людям через неї. Що б я не сказала, що б не зробила, я ніколи 
не знаю, чи так, чи не так, бо завжди для всіх це гарно. А гарно через те, що я сама гарна».

І ще один факт турбує дівчину. «Це прямо нестерпимо, – з болем констатує
вона, – всі закохуються, всім зараз моя краса в очі впадає. Ні один чоловік не лю-
бив мене, а тільки прокляте тіло, красу мою, будь-ти проклята! У мене нема ні при-
ятелів, ні друга. Або закохані, або вороги. Женщини ревнують, а мужчини закоху-
ються…». Об’ємність цитат обумовлена важливістю цих думок для розвитку вну-
трішнього конфлікту героїні, розв’язка якого призводить, зрештою, до катастрофи:
спочатку – втрати ілюзій, а потім – і до самогубства. 

Психологічний аналіз цього монологу дає всі підстави говорити про новий під-
хід В. Винниченка до зображення своїх героїв. Він не лише розглядає психічний стан 
героїв як такий, в чому, звичайно, виявляє неабияку майстерність, але й використо-
вує ці стани з метою підкреслення певних рис характеру, що, в свою чергу, впливає 
на розвиток конфлікту. Набуває нового звучання класична схема: проблема – харак-
тер – конфлікт.

Внутрішньо-психологічний конфлікт п’єси одержує свою зав’язку в сцені з 
участю Марусі та Цінності Марковича, котрий виконує посередницьку функцію. Ма-
руся тільки-но виголошувала доповідь перед робітниками і, відчувши, що вони не 
слухають, а «дивляться» на неї, покинула їх. Така реакція обурює і ображає дівчину. 
Ненависть до своєї вроди переповнює душу героїні. Чого варте її висловлювання: «О 
проклята краса моя! Я ненавиджу її од всієї душі!». Це почуття поступово переростає 
в нав’язливу ідею знищити її: «Або вийти і вернутися до панства, або знищити свою 
красу. Так-так! Не інакше».

У І розділі драми ця ідея, з’явившись під впливом настрою, лише виношу-
ється Марусею. Вона вважає, що неспроможна її здійснити. «Це можуть герої, – з
болем зізнається вона керівникові, – а я... на великий жаль, тільки підла буржуйка,
якій страшно одрізать косу й облить лице сірчаною кислотою...». Проте під впливом
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оточуючих її людей та обставин втілення в життя цієї абсурдної ідеї приходить наба-
гато швидше, ніж очікувалось. Парадокс полягає у тому, що наблизитися до розв’язки 
згаданого конфлікту, а в результаті – до смерті, дівчині допоможуть люди, які лю-
блять її. У всякому випадку, вважають, що люблять. Мова йде передусім про Трохи-
ма та Леоніда (особливо – останнього), образи яких вималювані автором досить ре-
льєфно. Особливості їх характерів є, по-перше, однією з рушійних сил подієвого кон-
флікту, по-друге, чинником впливу на конфлікт внутрішній. Варто відзначити, що 
непорозуміння між двома чоловіками безпосередньо впливають на стан та поведінку 
Марусі, майже дитяча наївність якої зіткнулась із сильними пристрастями двох чо-
ловіків, що бажають володіти нею.

Вдаючись до характеристики Трохима, В. Винниченко змальовує натуру без-
посередню, нездатну на компроміси з совістю. На відміну від Цінності Маркови-
ча, у якого «по-торговому все, математично», Трохим не може жити за законами ко-
ристі. «Накипить, скажу всю правду, й каюк. (...) Не можу підраховувать. Ніколи не 
торгувався і торгуватись не буду», – заявляє «чесний з собою» юнак. Видається, що 
письменник в образі Трохима закладає основи проблематики наступної своєї п’єси.
Мова йде про дискусійну проблему «правда – брехня», яку драматург досить глибо-
ко, з притаманною йому ретельністю та талантом розгляне у драмі «Брехня». У дослі-
джуваній же п’єсі, автор лише ставить її, показуючи, як не парадоксально це звучить, до 
яких наслідків може привести беззастережна правдивість. І дійсно, правдивість Трохи-
ма, зіткнувшись з чистотою і чесністю Марусі, призводять, зрештою, до трагедії. 

Пошуки В. Винниченком істини безсумнівно впливають на розвиток конфлік-
ту в творі, оскільки вони безпосередньо пов’язані з розкриттям особливостей харак-
терів героїв. Ми бачимо, що Трохим не може пересилити свої почуття, він не вміє 
приховувати те, що, скажімо, Леонід, тримає в собі. Така безпосередність героя («це
людина страшенно імпульсивна, з великими пристрастями») значною мірою впли-
ває на розвиток подій у драмі. Якщо у І розділі завдяки старанням Цінності Марко-
вича конфлікт вдається призупинити, то сцена зустрічі Трохима та Марусі у II розді-
лі є визначальною з точки зору впливу на рішення дівчини знищити свою вроду. Від-
значу, що це буде перший крок до трагічною фіналу. Другий, і останній, вона зробить 
через лицемірство Леоніда.

Образ Леоніда прямо протилежний образу Трохима. Автор зображує першого 
без особливої любові, віддаючи проте читачеві право інтерпретувати його поведінку.

Від материнства відмовилася у свій час й Інна Мусташенко з п’єси «Закон», приніс-
ши в жертву себе й ненароджених дітей в ім’я наукової діяльності Панаса Михайловича. 
У результаті такої боротьби природного і зовнішньо соціального інстинктивна природа
лише набула особливо загостреної актуальності, потребуючи негайної реалізації, що при-
звело до раціоналізації жінки. Через експеримент над природою Інна Мусташенко праг-
нула повернути собі радість материнства, але на цей раз стала жертвою «мохноногого».

В ім’я «абстрактної любові до людськості» принесла себе в жертву і Наталя 
Павлівна з п’єси «Брехня», сподіваючись на те, що вагомість винаходу її чоловіка Ан-
дрія Карповича компенсує її самозречення, принесе їй славу й добробут. Але обрана 
модель поведінки не тільки вийшла за межі розрахованого героїнею часу, а й підкори-
ла її цілком, стала керувати її життям, привівши зрештою до самознищення.
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Типовий представник дворянського роду, який пішов служити революції, Леонід 
складає враження інтелігентного, з гарними манерами, високого душею молодика. 
Його стосунки з Марусею, як видається на перший погляд, піднесено чисті, близь-
кі до святості. Прагнення бути послідовним в усьому обумовлює благородство його 
вчинків. Проте справжнє обличчя юнака приховане під маскою святості. І Винничен-
кові вдається її скинути.

Розкриваючи образ Леоніда, письменник гостро торкається проблеми, яка не-
відступно переслідує людство протягом багатьох століть, залишаючись невиріше-
ною і до сьогодні. Як зауважує Л. Мороз, «тут конфліктна ситуація ускладнюється
введенням постійного для драматурга мотиву: співвідношення духовного і тілесного 
в інтимному житті людини». З’ясування ставлення Леоніда та Марусі до цієї пробле-
ми виводять, їх стосунки із стану ідилії. Саме в цій ситуації найповніше виявляється 
експериментальність творчого методу Винниченка-драматурга. Адже він торкається 
найгостріших кутів проблеми, ставить героїв в умови вибору і слідкує за їх реакцією 
на закладену в хід експерименту програму. 

Мова йде про те, що Леонід повинен вибирати між Марусею та Оксаною. Ство-
рений автором імідж Леоніда не дозволяє порушити слово, дане ним Марусі, і він 
привселюдно зізнається в любові до неї. Але й розривати стосунки з дружиною, 
до речі, досить привабливою жінкою, йому не хочеться. Це викликає справедливу
реакцію Оксани: «Ти хотів би її й мене? Губа не дура». Звичайно, сцена з участю Ле-
оніда та Оксани, яка закінчується остаточним розривом подружжя, «працює» явно 
не на користь Леоніда. А в структурі конфліктної схеми драми, цей мікроконфлікт,
незважаючи на свою локальність, слугує не лише поліпшенню сценічних якостей 
твору (сцена дуже динамічна, вималювана яскравими фарбами), але й значно впли-
ває на подієвий та внутрішньо-психологічний конфлікти, про які мова йшла вище. 

Розрив Леоніда та Оксани прискорює зближення його з Марусею. Відзначимо, 
що для Марусі – це зближення на засадах чесності й чистоти. Та і як було не повіри-
ти в чистоту помислів Леоніда недосвідченій в інтимних справах Марусі, коли він 
так відверто (з пафосом, звичайно) заявив Оксані: «Ми чесно розійшлись і тепер під-
емо різними шляхами...». Не дивно, що Маруся захоплюється таким благородством: 
«Який ви... чистий... чесний...».

Винниченкові вдається вибудувати мікроконфлікт на цьому матеріалі. Зовні 
невидимий, прихований нещирістю Леоніда, це конфлікт чистих поривань Марусі 
з холодним прагматизмом Леоніда. Він легко розшифровується в ході п’єси, але для 
Марусі стає прикрим відкриттям, що штовхає її на самогубство. Для підтвердження 
цієї думки варто поглянути на ставлення Марусі та Леоніда до інтимних стосунків. 
Маруся, дещо патетично, правда, виголошує з цього приводу: «Вся ціль наша, щоб 
людськість вийшла з рабства тіла...». Леонід же, який лицемірно створює ореол свя-
тості навколо своїх почувань до Марусі, при найпершій, відзначимо, безпідставній 
підозрі у її зраді, страшенно обурюється і вимагає довести свою любов: «Будь моєю 
жінкою. Тепер же, сьогодні».

В експерименті Винниченка саме цей конфлікт, який стає наскрізним у II, III, 
IV розділах, розкриває сутність Леоніда, а в структурі внутрішнього конфлікту пори-
вань і прагнень Марусі з реаліями життя, займає визначальне місце. Його розв’язка є 
ніби логічним продовженням психологічної кризи, породженої ідеалістичним сприй-
няттям Марусею дійсності. Якщо прямолінійність Трохима лише викликає у дівчини
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ненависть до своєї вроди, то саме Леонід, якому вона беззастережно вірить, несвідо-
мий, звичайно, того що робить, підтримує її у рішенні про спотворення зовнішності. 
«Не всі ж – Трохими, звірі, – з високим пафосом говорить Леонід Марусі, – єсть ви-
ще краси твоєї. Я люблю в тобі те, що вище краси, вище цього звірячого...». При цьому 
Леонід переслідує єдину мету: домогтися можливості переспати з вродливою жінкою.

Втрата Марусею своєї «цінності» кардинально змінює ставлення до неї Леоні-
да. Логіка його характеру, запрограмована Винниченком, не дозволяє йому покинути
дівчину. Але й ставитися до неї так, як раніше, тобто з бажанням зблизити душу й тіло, 
він не може. Ще один експеримент драматурга, проведений з метою перевірити мож-
ливість відокремлення духовного від тілесного, приносить негативний результат. Як 
зауважує Д. Гусар-Струк, люди «дурять себе, ховаючи хіть під покривалом духу».

І справді, з одного боку, Леонід у кінці III розділу, після спотворення Марусею 
свого обличчя, захоплюючись заявляє: «От за ким я рачки поповзу... Вона вище вас 
усіх! Краще, прекрасніше!». З іншого ж, на прохання подавленої, розчарованої у сво-
єму вчинку дівчини про інтимну близькість, він з острахом говорить: «Навіщо ти це 
тепер...». А в IV розділі, коли Маруся (відзначимо, що зміна зовнішності вплинула на 
характер дівчини. «Прямо аж дивно... – говорить Трохим. – Зовсім інша стала. Наче 
краса й душу робила гарною...») просить Леоніда зізнатись у коханні, той хоч і тяж-
ко переживаючи, «хвилюючись, з жалем» безжалісно смертельно ранить її. «Тут же 
не місце, – злякано говорить Леонід, – потім... (...) Ми поговоримо, треба розібрати-
ся...». Ця фраза є ключовою в аналізованому конфлікті. Вона остаточно розбиває всі 
ілюзії Марусі щодо почуттів Леоніда і кладе останній штрих у рішенні дівчини покін-
чити життя самогубством. 

Цей вчинок, винесений автором у фінал твору, має подвійне значення. Переду-
сім він стає кульмінацією подієвого конфлікту драми. Вибух, який стався біля стіни
в’язниці, тобто на зазначеному попередньо місці (Маруся загинула, але виконала 
свій обов’язок до кінця), є очікуваним моментом для всіх учасників дії. Незважаючи
на цілий ряд колізій суб’єктивного характеру, операція по звільненню товаришів за-
вершилась успішно. А жертви... Як «глибокодумно» зауважує Цінність Маркович, 

Таким чином, проблема саможертовності в Лесі Українки та В. Винниченка
мають певні подібні та відмінні ідейні артикуляції, детерміновані різницею вихідних
позицій художників в осмисленні образу жінки «нового типу». Так в обох випадках
маємо справу з усвідомленим і внутрішньо детермінованим вчинком сильної особистос-
ті, сила духу якої переважає чоловічу. У той же час, для Лесі Українки такий вчинок жін-
ки пов’язаний з її внутрішньою «дозрілістю» і духовною вищістю над коханим чолові-
ком, якого вона прагне порятувати силою своєї любові. У В. Винниченка ж до такого 
кроку героїня вдається в процесі свого становлення як особистості та під час пошуку 
альтернативних форм соціалізації, для чого вона може вдаватися до переборення своєї 
природи, яка, на її погляд, стоїть на перепоні сприйняттю її як суспільно активної і рівно-
правної особистості. В іншому разі саможертовність є єдино можливим для героїні шля-
хом подолання конфлікту між усвідомленою недолугістю своїх здібностей для витво-
рення і виборення нових цінностей для суспільства та бажання стати відомою або при-
нести світові об’єктивну користь. 

Марина Ковалик
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«ну, та де ліс рубають, там і тріски летять». Розв’язка цього конфлікту досить проста: 
учасники операції та їх звільнені товариші покидають сцену, залишаючи мертву Ма-
русю на місці трагедії (ситуація вимагає негайної втечі). 

Складнішими і багатограннішими є у п’єсі наслідки конфлікту внутрішньо-
психологічного. Його розвиток, як зазначалось, тісно переплітався, а кульмінація
навіть співпала з кульмінацією подієвого. Однак навіть смерть героїні не розв’язує
головної проблеми твору, сформульованої як співвіднесеність високих ідеалів і дійснос-
ті. Функціонуючи у просторі й часі, вона належить до тих, котрі не можна розв’язати 
ні художнім шляхом, як це намагався зробити В. Винниченко, ні шляхом практичним.

Підсумовуючи, зауважу, що, наближаючи проблематику п’єси «Базар» до жит-
тя, В. Винниченко знову, як і в попередніх творах, де переважають ідеї, вдається до
художнього експерименту. Цього разу його наслідки трагічні. За класифікацією 
В. Марка, драму можна віднести до творів «з напруженим конфліктом, одвертими
зіткненнями позицій персонажів, що нерідко приводять до трагічного фіналу». Ана-
лізована п’єса поклала початок серії творів, де смерть є єдиним виходом із психоло-
гічної кризи, куди потрапляють персонажі, прагнучи знайти гармонію (недарма вже 
перший друкований твір письменника носить у назві печать вибору) духу і тіла, іде-
алів та реалій. 

Драматична інтермедія від В. Винниченка

«Базар»
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Лісок. Полянка. Майський сонячний день. Нема нікого. Зліва недалеко десь чути
жіночий палкий голос; по тону помітно, що говориться про мову. Часом виривається
гомін оплесків. Хутко виходить Трохим, за ним поспішає Цінність Маркович. Трохим – 
здоровий мускулистий парубок; рухи нетерплячі, палкі. Цінність Маркович – людина 
літ 32–34, з кучерявою борідкою й великим лобом. Очі уважні, бігаючі; вчувається не 
раптова, але вперта, завзята енергія. На лиці переважна діловита заклопотаність. 

Трохим. Ні, це неможливо, це – неможливо!
Цінність Маркович. Та слухайте, чудачина ви, чорт би вас побрав... Так же не 

можна! Не можна, любчику. Треба буть терплячішим до людей.
Трохим (швидко ходячи по полянці). Я не можу! Я не можу. Вона говорить про-

сто неможливо! Просто неможливо! Так есдек говорить не може... Це – есерство, 
анархізм, кадетизм, що хочете, тільки не соціал-демократична промова. Як собі хо-
чете! (Зупиняючись). Потім, що це за манера промовлять? Вона весь час не зводить 
очей з Леоніда. Вона до нього говорить, а не до маси. К чорту з такими промовами! 
От що! (Ходить).

Цінність Маркович. Ага! Так он чого бісова зозуля кувала...
Трохим (зупиняючись). Зовсім не он чого, а вся її промова...
Цінність Маркович. Чекайте, любчику, не гарячіться. Ви мені скажіть: її слухають?
Трохим. Ну, слухають... Але ж...
Цінність Маркович. Очі у цеї маси горять зараз!
Трохим. Ну?
Цінність Маркович. Маса ця готова зараз за нею в огонь і в воду?
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Трохим. Та це, скажете, через те, що вона гарно говорить? Ха-ха-ха! Через те, що 
вона – гарна! От через що!

Цінність Маркович. Любчику мій! Ви самі зараз хвилюєтесь тільки через те, 
що вона – гарна... Яке нам діло до того, через що у маси очі горять? Нам треба, щоб 
вони горіли.

Трохим. Напоїть тоді горілкою, ще лучче горітимуть.
Цінність Маркович. Горітимуть не тим... У маси треба перш усього з-під му-

сору виковирнуть соціальну сльозу. Перш усього, любчику, соціальну сльозу! А
одною горілкою не втнеш... Вона промовляє неважно, це правда, і знання у неї не 
багато, і... хоче буть Жанною д’Арк, але зате... у неї краса. У всякого свої цінності. 
А ви не хвилюйтесь. Вона все ж таки говорить, а що трошки набріхує на соціал-
демократію, то це вже не такий гріх. Хто перед богом не винен? А зате ви подивіть-
ся, як її слухають, хоч вона й дивиться на того чортового Леоніда! Га? Багато ви
бачили, щоб з такими роззявленими ротами слухали ораторів? Ви гляньте... (По-
вертається в бік голосу). Ач, як завмерли... Ротами слова ловлять... А гарна, каналь-
ська дівчина: що гарна, то гарна!

Трохим (похмуро). Слухайте, Цінність Маркович...
Цінність Маркович (повертаючись до нього). Слухаю, любчику...
Трохим. Я в справі з побігом не хочу брать участі...
Цінність Маркович (здивовано). Оце маєш! Це ж через що саме?
Трохим. Не можу.
Цінність Маркович (стурбовано). Ну, слухайте, радість моя, не вигадуйте ви 

чорт батька зна чого. Чого ж ви не можете?
Трохим. Не можу! Тільки ви не думайте, що я боюсь... (Ходить до полянці. Рап-

том зупиняється). Ну, слухайте, щоб ви чого не думали, я вам скажу прямо, чорт вас 
побери: ревную! От і все. (Ходить знов).

Цінність Маркович. Кого? До кого?
Трохим. Марусю до Леоніда.
Цінність Маркович. Ну, слухайте, серце, це – причина, яку б я не зважився в 

протоколі засідання записати...
Трохим. Може буть, може буть...
Цінність Маркович. Так пересилить же можна себе, любчику!
Трохим (зупинившись). Не можу. Пробував. Ревную до того, що голова крутить-

ся... Не то що алегорія, а от так прямо-таки крутиться, та й годі... Оттак звідси (пока-
зує на низ живота) якась хвиля як посуне, так аж туман в очах... Знаю – дикість пра-
дідів, некультурність, але не можу... Не можу! Буває, що схопив би її і його й зубами 
порвав би на шматки. І аж гарчав би... Не можу, говорю вам, нароблю дурниць! Кая-
тись самі будете... Замість в стіну, візьму й шпурну у них бомбою. Найдіть когось ін-
шого на моє місце...

Цінність Маркович. Голубчику мій! Я розумію ваше становище, але ви самі
добре знаєте, що нема нікого. Та ще на ваше місце. Не всякий з цим любить діло мати. 
Це раз. А друге, що просто нема нікого. Після розгрому вашої організації треба було 
з мікроскопом розшукувать вас. Один, два, та й уже. Ну, хто може? Леонід? Ну, його 
треба насамперед самого підвести до стіни, підперти його, щоб вітер не звалив, а тоді 
вже хай пуска бомбу з рук.

Трохим. Михайло міг би. 
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Цінність Маркович. Михайло, серце, жонатий чоловік. А лучче мені мати діло 
з бригадою холостих жандармів, ніж з одним жонатим товаришем, їй-богу! До речі, й 
Леонід жонатий, хоча тут... Ну, та не важно. Ні, любчику, Михайло не годиться. Він 
до того ще й робітник. Як щось станеться з ним, покине нам жінку з трьома дітьми... 
Не талія! Пересильте ви себе. Закрутіть віжки на руку і...

Трохим. Ні, не можу! Боюсь. Хай тоді ні вона, ні він не беруть участі...
Цінність Маркович. Ну, а хто?
Трохим. Замість Леоніда – Оксана, а замість Марусі... (Мовчить).
Цінність Маркович. От бачите: а замість Марусі вже й нема нікого. А Окса-

на знов з шестимісячною дитиною... Ні, голубе, плюньте, не псуйте справи... Тут же, 
серце, все-таки йдеться про волю дванадцяти товаришів. І це ж треба подумать, на
худий кінець. Га? Та потім... Чекайте, та звідки ви знаєте, що вона любить Леоніда? 
Вона вам сама казала?

Трохим. Ні, не казала, але...
Цінність Маркович (зрадівши). Не казала? Хо! Так чого ви тут...
Трохим. Але я сам бачу.
Цінність Маркович. Ну, любчику, це – не глагол! Це – не глагол! Ви іменно той, 

що ні чорта не можете побачить. Іменно, радість моя, не той... А от я бачив, що вона 
якраз не любить Леоніда... Якраз це саме я бачив. А що хочете знать, то іменно вас
вона любить.

Трохим. Ну, це вже ви той...
Цінність Маркович. Правда! Правда, голубе. Я навіть здивувався, як ви ска-

зали, що ревнуєте. «От, думаю собі, ідіот... – ви вибачайте, це ж я про себе так ду-
мав... – От, думаю, дівчина з ним така мила, весела, оченята сміються, грають, горять, 
а він ревнує...» Та до кого ще? До Леоніда! Ну, любчику, ви таки ні чорта не бачите.
Прямо-таки ні чорта, та й годі!

Трохим (м’ягше). Ну, розкажіть ви кому іншому...
Цінність Маркович. Ні, голубе, це вже ви розкажіть і іменно кому іншому, а не 

мені. І розкажіть, наперед узнавши, довідавшись, а не те, що так... Треба все своїми 
власними руками обмацать, своїми очима обдивитись, а тоді купувать. От трохи за-
раз скандала не зробили... Ну, подумайте самі, якби ви засвистіли або закричали, що 
вона не так говорить, якби ви обідили дівчину, яка, може,вас любить. Що б ви, дума-
єте, дуже до серця їй припали б за це? Ех, народ! «Леоніда любить». А вона, якщо це 
істинно сказать, може, нікого ще не любить, бо вона Жанна д’Арк. От що! Ага! Добре, 

Лінгвістичний аспект від Віктора Білоуса, об’єктом якого є лексика
драми «Базар»

П’єсу написано 1910 року. Революційні події 1905-1907 рр. лишили по собі
похмільний синдром поразки, підкріплений так званою «столипінською реак-
цією». Зрілий революціонер, досвідчений конспіратор, людина, знана у соціал-
демократичних колах, Володимир Винниченко проживає на чужині, намагаючись 
у спілкуванні з однодумцями оцінити результати революції, проаналізувати при-
чини поразки, спрогнозувати подальший розвиток подій на батьківщині. Творчість 
митця підпорядкована тій же меті.
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що згадав. Слухайте, серце, вона неодмінно хоче взять на себе «функцію» кидання 
під стіну. Вона подвигів шукає? Чудово. Тільки не треба, що ці подвиги були смішні. 
А крім того, вона ще може попсувать всю справу: бомби до стіни не донесе, розірветь-
ся у неї в руках, її к лихій годині пошматує і весь побіг провалить. Треба їй говорити, 
що вона призначена для іншого. А поки що вона своєю красою не одне ще пролетар-
ське серце зворушить. Погано тільки, що деякі серця занадто вже ворушаться. Ну, та 
де ліс рубають, там і тріски летять. Так от, любчику, майте це на увазі, як будемо сьо-
годні рішать справу. А сьогодні треба неодмінно все скінчить. Публіка в тюрмі хви-
люється, жде, може дурниць накоїти. І самі ви будьте хорошим, не гальмуйте справи. 
Центральний Комітет доручив мені цю справу, і я мушу її довести до хорошого краю. 
Не кладіть же мені свині, голубе, і самі себе не ставте в смішне становище.

Трохим. Слухайте, тільки, будь ласка, нікому нічого про це... Я вам як відпові-
дальному організаторові сказав, щоб не думали чого. Це моє інтимне життя, і я не хо-
тів би, щоб... 

Цінність Маркович. Я розумію, я розумію, будьте спокійні...
Трохим. А потім... Ви – справжній Цінність Маркович. Як це у вас по-

торговому усе, математично. «Треба держать її на цій мрії, бо це для нас корис-
но...» Може, й корисно, не знаю, тільки я вам не ручаюсь за себе. Накипить, ска-
жу всю правду, й каюк. Не обіцяю. Не можу підраховувать. Ніколи не торгувавсь і 
торгуватись не буду. 

Цінність Маркович. Невже не торгувались? (Сміється). Ех ви, дворянчики! Ну, 
а як ви думаєте, через що Леонід більше подобається Марусі? Га? (Трохим мовчки ди-
виться на нього). Ну, от розміркуйте, через що? Так бог дав? Га? Того, голубчику, що 
Леонід уміє торгуватись. «Накипить, і всю правду скажу». Ех, ви! їй ваша правда по-
трібна як сироті трясця. Ви їй дайте ту цінність, що дає Леонід, отоді й сторгуєтесь. 
Дайте ій любов до її високої душі, не кажіть, що вона програму перебріхує, от і поба-
чите... Життя, любчику, базар. Хочеш бути багатим? Виходь з товарами, торгуйся, об-
мінюй, рости, сам давай і у других бери. А як сам не маєш ні чорта, то й візьмеш чор-
та пухлого. Так було, так буде до кінця віку.

Трохим (лягаючи на траву). Слухайте, ви вже написали свій курс торгової фі-
лософії?

Цінність Маркович. Ні, ще не написав. Ще не написав. Часу нема. От як ще тро-
хи повозюсь з такими організаціями, як ваша, та попаду в тюрму, – отоді вже напишу, 
неодмінно напишу. Ну, говоріть: будете строїть дурниці? Ідете на побіг?

Текст твору містить багато іменників, що, називаючи речі та явища, характерні
тільки для того періоду, виступають в якості маркерів мови епохи. Це, насампе-
ред, похідні від повсякденних, розхожих тоді абревіатур назви політичних течій та 
пов’язаних з ними партій: Трохим. ...Так есдек говорити не може… Це – есерство, 
анархізм, кадетизм, що хочете, але не соціал-демократична промова; іменники, що 
створюють своєрідне тло подій, серед яких політизовані лексичні одиниці узусу
«робітник (робітники)», «народ», «бомба», «маса (маси)», «воля», «боротьба», «жерт-
ва»; слова, що набули у ту пору додаткового значення і стали сприйматись як неоло-
гізми епохи: «організація», «гурток», «оратор», «Центральний Комітет»;  лексичні 
одиниці суто розмовного характеру: «тюрма», «побачення», «нелегальщина» та под.
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Трохим. Та, чорт вас бери, іду!
Цінність Маркович. Ну, от, так би й давно. Вчить вас, пістолетів, треба. От ви 

прийдіть до мене вільним часом, я вам прочитаю лекцію своєї філософії, може, не та-
ким диким будете...

Трохим (сміючись). Е, ні! Я вже лучче бомбу піду кидать...
Цінність Маркович. А розум...
За сценою оплески. Цінність Маркович і Трохим разом озираються.
Цінність Маркович (придивляючись). Скінчила, чи що? Ні, щось дуже швидко. 

Щось сталось наче... Чи не істерика? З нею це може бути. Іде сюди, лице незадоволе-
не, знервоване...

Трохим. З Леонідом...
Цінність Маркович. Да, щось говорять. Гаряче. Дивно. Щось трапилось. (Сер-

йозно й поспішно до Трохима). Ну, так слухайте, любчику: значить, ідете? Чуєте?
Трохим (дивлячись в лісок, неуважно). Чую. Щось справді сталось. Робітники 

дивляться їм вслід...
Цінність Маркович. Да, да... Тільки слухайте сюди – Марусі бомби не давать. Чуєте?
Трохим. Розуміється.
Цінність Маркович. Потім зараз же тут в ліску треба обсудить, як бути з тюрем-

ними, їх треба обов’язково завтра ж сповістить про день. Не пізніше.
Трохим. Якщо ми щось вирішимо.
Цінність Маркович. Треба вирішить, треба! От я тільки боюсь, що не можна

буде завтра сповістить їх. Побачення тільки по п’ятницях, значить – ще чотири дні.
Поштою не можна. Ех, біда!.. (Тихіше). Ну, так, любчику, не строїть дурниць! Чуєте?

Трохим. Та добре.
Входить хутко Маруся, за нею Леонід. Маруся – дуже гарна, молоденька дівчина, з 

великими, натхненними очима. Дуже нервова, нездержана. Говорить іноді піднятим то-
ном, високим стилем, особливо як хвилюється. Леонід – худощавий, з блідо-матовим ли-
цем, трохи згорблений; невеличка гарна борідка; короткозорий, носить пенсне, яке часто 
витирає, кліпаючи очима. Часто має вигляд здивований, надто коли сердиться.

Маруся. Не вірю! Не вірю! І я вас прошу, лишіть мене одну! Я не можу!..
Леонід. Але ж, Марусю, це просто чудно... Хіба ж можна так?
Цінність Маркович. Що таке? Що там сталось?
Леонід. Товаришка посередині перервала свою промову й пішла...
Цінність Маркович. Через віщо? 
Леонід (мнучись). Я, право, сам не знаю. Робітники дуже вражені...
Цінність Маркович. А ви їх так і покинули? Ідіть же швидше назад і заспокойте 

їх. Скажіть, що товаришці зробилось погано, що вона спочине й зараз прийде.

Лінгвістичний аспект – 2

Непоодинокі приклади вживання персонажами слів абстрактної лексики, 
характерних для тезаурусу представників революційних угруповань того часу, 
що складались переважно з представників інтелігенції: «соціал-демократія», «во-
ля», «жертва», «дух свободи, розуму», імпульсивність», «колективність», консилі-
ум», «конспірація», «душа», «краса», «некоректно», «жорстокість», «сентименталь-
ність», «idée fixe».
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Маруся (сівши на траву під деревом, нервово). Я не прийду більше!
Цінність Маркович (моргаючи Леонідові). Ідіть, ідіть, любчику. Товаришка за-

спокоїться. Я їй скажу пару солодких слів...
Маруся. Я хотіла б зостатись сама.
Цінність Маркович (киваючи Леонідові). Ідіть, ідіть. Та й ви, Трохиме... Ідіть, за-

співайте з ними щось. А мені треба з товаришкою дещо конспіративно побалакать.
Леонід помалу йде, за ним Трохим, озираючись на Марусю.
Цінність Маркович (присідаючи коло неї, м’яко). Я на одну хвилиночку. Маленька 

справа єсть. Тільки, може б, ви мені сказали все-таки, що там у вас вийшло? Га?
Маруся. Вийшло те, що я більше ніколи не буду промовлять перед масою!
Цінність Маркович. То ж чого так?
Маруся. Бо мене не слухають.
Цінність Маркович. Вас не слухають? Е, моя хороша, це вже ви вередливі дуже...
Маруся. Вони не слухають, вони дивляться на мене! Вони красу мою слухають. 

(Проводить плечима і закриває лице руками). І це сказав робітник! Робітник!
Цінність Маркович. Який робітник? Що сказав?
Маруся (зриваючи руки, з обуренням). О, проклята краса моя! Я ненавиджу її 

од всеї душі!
Цінність Маркович. Та за віщо, голубонько? Що вона вам зробила?
Маруся. Вона зробила те, що я не можу бути вільною. От що вона мені зробила. 

Вона скрізь мішається. Скрізь, скрізь! Я не вірю людям через неї. Що б я не сказала, 
що б я не зробила, я ніколи не знаю, чи так, чи не так, бо завжди для всіх це гарно. А 
гарно через те, що я сама гарна. А потім... це прямо нестерпимо, всі закохуються, всім 
зараз моя краса в очі впадає. Ні один чоловік не любив мене, а тільки прокляте тіло, 
красу мою, будь ти проклята! У мене нема ні приятелів, ні друга. Або закохані, або во-
роги. Женщини ревнують, а мужчини закохуються...

Цінність Маркович. Ну, вже ж не так, щоб усі...
Маруся. Усі! Всі! Я ще ні одного не бачила, щоб не спробував хоть залицятись 

до мене. Революціонери теж. Я думала перше, що революціонери не такі, але... бачу... 
Цінність Маркович. Моя хороша! Хіба ж уже революціонери вроді тих сви-

ней, яким не дано у небо дивитись? І революціонери – «чєловєкі». Краса для всіх 
краса...

Маруся. Ну, нехай, коли я була «там» серед тих. Нічого дивного, коли юнкери 
говорять компліменти гарненькій панночці, їм більше нічого робить. Але тут...

Цінність Маркович. Ви, серце, перебільшуєте. І огорчаетесь. Щоб потішить вас, 
я вам скажу, що не всі у вас закохані. Перед вами аз єсьм перший, що хочу од вас тіль-
ки прекрасної душі вашої. Чого так дивитесь? Правду говорю

У тексті п’єси зустрічаємо пари іменників, що називають протилежні понят-
тя, таким чином ще раз підкреслюючи роздвоєність суспільства, спонукаючи чита-
ча/глядача визначитись із соціально-політичною позицією, обрати свою сторону
у боротьбі. Серед таких опозитних пар назви представників ворогуючих таборів 
(«революціонери» – «юнкери», «панночка»; «панове» – «товариші», «панна – то-
вариш»).
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Маруся. А якби запропонувала вам обняти вас, поцілувать, милувать? Ви од-
мовились би?

Цінність Маркович (зайнявшись). Бачите, люба моя, ласка людини, звичайно, є 
певна цінність, якою, так сказать...

Маруся. Ні, тут я не про таку ласку людини, не про душевну ласку говорю, а про 
ласку тіла, краси моєї...

Цінність Маркович. Бачите... Як вам сказать? Я, розуміється, одмовився б, бо... 
Ну, та причини не важно. Звичайно, одмовився б.  

Маруся. Дивно. Ну, я вас слухаю далі.
Цінність Маркович. А далі ось яка річ. Ви сердитесь на свою красу. Скажіть, чи 

похвалили б ви того чоловіка, який би сердився на свій розум за те, що він у нього є і 
що його люблять за нього?

Маруся. О!.. Зрівняли!.. Це інша річ.
Цінність Маркович. Така сама, як і краса... Все – цінність. І краса, і розум, і 

травка, і книжка, і дерево... все цінність. І на вашому місці я, навпаки, благословляв 
би свою красу... і не робив би так, як ви: не чіпляв би оцих незграбних кохточок на 
себе, оцього капелюшка старої дівки. Я знаю, ви це робите, щоб буть поганшою. А 
цього не слід робити. Я б ще побільшив цю красу, начепив би теє-сеє, там стьожеч-
ку, там бантичок...

Маруся. Ну, слухайте, мені ця розмова не подобається. Ви це можете гово-
рить іншим, а не мені... (Обурено). Господи! І це говорить революціонер! А дух 
ваш де? «Бантичок»... Я бантичком понесу світ правди народу? Вся ціль наша, 
щоб людськість вийшла з рабства тіла, а ви кличете мене підлягати йому? І на-
род!.. Ні! Революціонери, настоящі революціонери не такі! Не такі, не такі! Дух 
свободи, розуму править світом, а не ваш... «бантичок»! Да, я тепер розумію.
Коли проводирі партії говорять так, то що дивного, що робітники теж... Коли я 
говорила промову, я чула, як один робітник прошепотів другому: «Оце ж тії очі, 
що душу б віддав», чи щось вроді цього. Я зразу покинула говорить і пішла... 

Цінність Маркович. Через це?
Маруся. Да, через це. А тепер я бачу, що в партії мені робить неможливо. Або вийти 

і вернуться до панства, або знищить свою красу. Так-так! Не інакше. Я більше не можу!
Цінність Маркович. Слухайте, серденько, ви самі потім будете сміятись з себе. 

У вас нерви піднялись, і вам здається усе таким страшним. Ви заспокойтесь, глянь-
те, яка краса круг нас... Невже й це треба нищить за красу? (Маруся робить нетерп-
лячий жест). Ну-ну, я жартую... Тільки заспокойтесь і викиньте такі думки, їй-богу!

Маруся (гірко). О, не бійтесь. В тому й річ, що в мене немає сил на це. Це мо-
жуть герої, а я... на великий жаль, тільки підла буржуйка, якій страшно одрізать косу 
й облить лице сірчаною кислотою...

Цінність Маркович. Та навіщо ж, Миколо милостивий?!
Маруся. На те, щоб почувать себе людиною, а не лялькою, якою всі тішаться і 

граються!
Цінність Маркович. Ну й організація!.. Ну, знаєте що, видно, моя філософія з 

вами не той... Лучче поговоримо про справу.
Маруся (на слові «справа» зразу повертається до нього, робиться уважною й 

навіть трохи несмілою). Я слухаю.
Цінність Маркович. Справа, бачите, така... Справа з цим побігом.
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Маруся (уважно). Да.
Цінність Маркович. Вона в нас може не вигоріть... 
Маруся (тривожно). Як? Через що? Провалимось?
Цінність Маркович. Ні... А те, що люди починають вередувати... Наприклад, 

Трохим одмовляється брати участь.
Маруся. Одмовляється? Він же ще сьогодні зі мною балакав, і ми так сміялись, 

уявляючи начальника тюрми...
Цінність Маркович. А ось тільки що заявив мені,що не може брать участі. А ви 

ж знаєте, що він дуже цінна людина. Без нього, я не знаю, як ми будемо...
Маруся. Але через що ж?
Цінність Маркович. Отут-то, моя люба, і єсть уся категорія... Якби ви спокій-

ненько вислухали, що я вам скажу, я був би вам дуже вдячний...
Маруся. Я вас спокійно слухаю.
Цінність Маркович. Та воно правда... Хм! Так от, бачите, він дуже ревнує вас до 

Леоніда...
Маруся (спалахнувши). Ну от! От вам! От вам перший приклад! Та як він сміє!..
Цінність Маркович. От я ж казав... Підождіть! Ну й народ же в цій організації!
Маруся. Так що ж йому треба? Щоб я його любила? Ну, коли йому так хочеть-

ся знать, то я таки люблю Леоніда. Да, да! От вам і йому! Можете йому це сказать. Лю-
блю! Бо це єдиний чоловік, який може буть високим, якому я вірю, якому не краса
моя потрібна. І він не буде кидать товариського обов’язку через ревність. Фу, скотство!

Цінність Маркович. Так. Дайте ж мені вставить слово. Так от, цей самий Тро-
хим, виходить, ревнує.

Маруся. Я цьому не винна у всякому разі! 
Цінність Маркович. Цілком признаю. Але річ не в тому. Річ в тім, щоб його 

вдержать і не дать пропасти справі...
Маруся. Я не розумію... Це таке, це таке... І це – революціонер? Із-за ревності 

він жертвує свободою дванадцяти товаришів?! Але все-таки я не розумію, через що 
кида? Ревнує? Так нехай на мене сердиться, а не на товаришів... 

Цінність Маркович. Він, серце, не сердиться, а не може... Це, розумієте, люди-
на страшенно імпульсивна, з великими страстями. Дикий навіть трошечки. Закру-
тить йому в голові, і він все кине, плюне, пустить собі кулю в лоб, і вийде єрунда,

Лінгвістичний аспект – 3 

Основна частина наведених в якості прикладів лексичних одиниць несе на собі
помітні навіть для неозброєного ока ознаки впливу революційної риторики росій-
ськомовного походження. Це явище характерне для того часу, оскільки мовою рево-
люційних ідей була майже виключно російська, а відповідна література, інші друко-
вані засоби інформації російською ж поступали на територію України саме з Росії.

Роль російської як мови спілкування різних народів імперії виразно показано 
на перенасичених каліченими русизмами прикладах мовлення «тюремних»: «січас 
визову помошніка»; «ваше благородіє! Нє вєртє»; «ти знаєш, хто січас сюда ідьоть? 
Думаєш, губернатор? Нєт, брат, баришня наша ідьоть! Слихав? Федька, дальоко?»; 
«пойді, мілий  челавєк, погуляй».
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розуміється. Так от, треба його заспокоїти... Чекайте! Не треба казать, що ви його лю-
бите, але не треба дратувать ревності. Цей час тільки, поки скінчиться справа. А там 
хай собі ревнує на здоров’я, це йому не пошкодить. Страждання від кохання – це ще 
біда невелика, а іноді навіть приємна.

Маруся. Що ж, значить, я повинна брехать йому? А як він спитає, я повинна го-
ворить, що не люблю Леоніда?

Цінність Маркович. Е, що вас вчить! Жінка в цих справах, як каченя на воді, не 
вчившись видержить надлежащу позицію. Хе-хе-хе!

Маруся. Я до таких жінок не належу.
Цінність Маркович. А ви спробуйте. 
Маруся. Брехать я не вмію й не хочу. Ні, це пусте діло, я не хочу!
Цінність Маркович. От як їм ця брехня! Не в тім річ,  що в хаті піч... Діло не в 

слові, а в тім, що з того вийде. Буває, що треба брехать. Не будете ж ви з жандармами 
правду розводить? Брешуть же лікарі хворим, щоб їм брехньою помогти. От тут та-
кий самий хворий. Поможіть йому й іншим. Єдине погане на світі – страждання, та 
й то часом приймають на себе менше, щоб уникнуть більшого. А правда, брехня – це 
средство проти страждання. Одне средство тоді годиться, а друге тоді. В даному разі 
ваша правда не годиться, бо попсує справу. А брехня поможе. Будьте ж справжньою 
революціонеркою і принесіть у жертву колективності свою правду. Це є більша за-
слуга, ніж взять і сказать йому, що не любите. Вибирайте, що важче, а що легше, коли 
хочете накладать на свої плечі жертви. Ну, як? Згоджуєтесь?

Маруся. Добре. Я згоджуюсь.
Цінність Маркович. От і чудово! Я так і знав, бо ви – людина розумна. Ну, а те-

пер ще маленька умова: нічого про це нікому не говорить. Добре? Навіть Леонідові.
Маруся. Але ж я можу Леонідові говорить про своє відношення до нього?
Цінність Маркович. Скільки хочете. Але нічого не говоріть про відношення 

Трохима до вас.
Маруся. Я не розумію, чого...
Цінність Маркович. Це, бачите... Перш усього, це Трохимова тайна, а друге, Ле-

онідові буде це неприємно, він теж людина, буде теж ревнувать...
Маруся. Леонід? О, ні! За Леоніда будьте спокійні...
Цінність Маркович. Ну, хто його зна... Та раз він такий, так навіщо вам говорить 

йому зараз? Підождіть, як скінчиться справа. Бо я боюсь, що як Трохим тільки трохи 

Лінгвістичний аспект – 4

Зверхність російської підкреслює репліка помічника начальника тюрми: 
«Человеческим   языком   говорю  вам». Аналогічну оцінку, до речі, знаходимо і у 
п’єсі «Між двох сил»: Вартовий. Я твоего дурацкого языка не понимаю, говори по-
человечески!».

Мова в’язнів – приклад могутнього засобу підбадьорювання, самозаспокоєн-
ня в умовах позбавлення волі та непевності подальшої долі. Саме таку функцію
виконують, на наш погляд, зовні хвацька й безшабашна фразеологія та інвективи, 
за допомогою  яких маскуєтьоя суворість становиша: «Я плював на тібе й на тво-
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помітить, що Леонід знає й що ви самі розказали, то його дике самолюбіє таке нака-
постить, що й... говорить страшно. Ні, ви вже обіщайте мені, що будете мовчать, хай я 
хоч з цього боку буду спокійний...

Маруся. Коли вам так... я обіщаю. 
Цінність Маркович. От і чудово. А я зараз постараюсь, щоб ви трошки побала-

кали з Трохимом до засідання. Це його заспокоїть. Ви посидьте тут, а я... (Поверта-
ється йти). А от і Леонід з жінкою йдуть сюди.

Маруся (швидко встаючи). З жінкою? Мені зараз дуже не хочеться стрічатися з 
нею. Ходім звідси... (Поспішно іде в другий-бік).

Цінність Маркович (іде за нею). Та чекайте, вона не кусається! Ну й діла в цій 
організації! (Добродушно сміється).

Пауза. Чути спів робітників. З’являються Леонід і Оксана. Оксана – чорнява, 
бліда, непогана, з різко, сильно обведеним ротом.

Оксана. Розуміється, це вже смішно. Чого ж вона тікає? Ач як побігла! Силь-
ні не тікають...

Леонід (здивовано). Звичайно, тікатиме, коли ти з нею тримаєш себе так за-
вжди, як... з ворогом.

Оксана (зупиняючись). Слухай, Леоніде, мені страшенно надокучили твої но-
тації за цю панну.

Леонід. Вона – товаришка...
Оксана. Пора вже скінчить цю комедію... (Хвилюється, закусює губу). Да, пора! 

Ти скажи мені, для кого й для чого ти називаєш себе моїм чоловіком?
Леонід (витираючи пенсне, глухо). Не треба говорити про це.
Оксана. Ні! Пора скінчить. Це гидко. Ти мало не зомлів, коли вона викинула цю 

штуку. Ти сам себе перед всіма робиш лицеміром, називаючи себе моїм чоловіком і 
тут же упадаючи за другою. Це – гидко! Або ти любиш її, або мене...

Леонід. Мені тяжко розлучитись з тобою.
Оксана. Так... Значить... Хе! Ти хотів би її й мене? Губа не дура. Ну, тільки цей 

номер не пройде... Говори: ти любиш її? Говори прямо.
Леонід (твердо глянувши на неї). Да, я люблю її.
Оксана (криво посміхнувшись). Ну, от. От і все... Значить, можна попрощатись, і... все.
Леонід. Підожди. Мені трудно сказать тобі... Ти прости мене, Оксано... але ти 

завжди... ти сама винна... ти завжди тягнула мене до землі, вниз.

го помішника разом з твоєю бабушкою. Чув?»; «рушив розумом, як здохле теля
хвостом», «так спужався, що аж ноги мені вивернуло п’ятками назад»; «потягни 
мертвого татарина за ніс»; «кланяйтесь тьоті, хай сидить без заботи»; «халяву роз-
зявив»; «шмара», «масалка», «гад смердючий», «сука конотопська», «сволоч».

Для епохи соціальних зрушень характерною є так звана «мітингова, оратор-
ська лексика» з поширеним вживанням дієслівних форм та їх корелятів. Подібні 
конструкції у п’єсі «Базар» виконують функцію не тільки «слів епохи», але й ефек-
тивних мовних засобів створення образів персонажів.
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Оксана. Я тягнула? Чим?
Леонід. Я не можу сказать... Ну, хоч би... любов твоя... така земна, плотська. Ду-

маєш ти теж про все таке... домашнє. Од цього в нас раз у раз сварки були. Ми не під-
ходимо один до одного...

Оксана. Я... Моя любов плотська? Ти це говориш? Ти, який вимучував мене 
своєю... плотськістю? Ти це смієш говорити?

Леонід. Ти викликала в мені таку любов. 
Оксана. Ну, годі. Можеш іти до тої, хай вона тебе тягне на небо... Тільки гляди: я 

два рази любить одного не вмію! З неба, звичайно, скоро на землю тікають...
Леонід (посміхнувшись). О, про це не турбуйся...
Оксана. Цілком певний? Ну, лізь на небо. Тільки гляди, не дуже високо залазь, 

вище падать прийдеться... Гляди, щоб тобі не зостались «рожки да ножки» під духо-
вним соусом із небесних розмов. Ха-ха-ха! Вона хоч і подвижниця, а з плоті зробле-
на, як і ми, грішні смертні...

Леонід. Оксано! Це ти говориш? Ти – благородна, розумна?
Оксана. Ану вас к чорту! З вами дійсно пошлячкою станеш. Прощай... (Хоче 

йти). Ти коли забереш од мене свої речі?
Леонід. Підожди, Оксано... Я хочу...
Оксана. Ні одної хвилинки ждать не буду. Ні одної! Щоб сьогодні ж тебе не було.

Івашка ти можеш бачить, коли схочеш, а... жить ми не будемо. Прощай. (Хутко іде).
Леонід. Оксано, дай же мені сказать... Що ж це таке? (Спішить за нею).
Весь час за сценою чулись співи, то змовкаючи, то знов починаючись новою піс-

нею. Співають якоїсь веселої. Чути ляскання в долоні, ухкання й ніби вибивання
ногами по землі. Чується вибух сміху, що відразу стихає. Виходять Маруся і Трохим.

Маруся. Я й не виню вас. Тільки цим ви даєте оцінку самому собі. «Скажи, що 
ти любиш, і я скажу, хто ти»... Я страшенно стомилась. Сядемо? (Сідає).

Трохим, лягаючи біля неї, спирається на лікоть і захоплено, не зводячи очей, ди-
виться на неї.

Маруся. Не дивіться так...
Трохим. Чому?
Маруся. Я не люблю.
Трохим. Я інакше не вмію дивитись на вас... Безумно хороша! Безумно прекрас-

на моя!
Маруся (строго). Трохиме! Я що сказала вам?
Трохим (винувато, зітхнувши). Не буду...
Маруся. Можна ж, здається, і так посидіть з товаришем.
Трохим. Та... звичайно.
Маруся. Тільки не треба строїть таких кислих мін. Я не люблю... Чуєте?
Трохим. Ви зо всіма нашими як з товаришами сидите?
Маруся (здивовано). Звичайно. А як же інакше?
Трохим (дивлячись у землю). І з Леонідом?
Маруся. Леонід такий же товариш, як і всі... Слухайте, ви вже балакали рішуче

з вартовим?
Трохим. Уже. 
Маруся. Він згоджується? Да?
Трохим. Да.
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Маруся. Серйозно? Як я рада! Ви молодчина, Трохимчику!
Трохим. Дайте награду за це.
Маруся. Яку?
Трохим. Руку.
Маруся. Нате! (Простягає руку).
Трохим хапає, жагуче цілує.
Маруся (вириваючи). Так не треба... Пустіть... Чуєте, Трохиме? Пустіть.
Трохим. Не пущу, не пущу...
Маруся (хвилюючись). Пустіть... Я цього не люблю.
Трохим. Через що? Через що?
Маруся. Мені буває негарно... Пустіть... Ви завжди заражаєте мене чимсь пога-

ним. Чуєте, Трохиме?
Трохим мовчки цілує руку.
Маруся. Трохиме! Я буду сердитись.
Трохим. Я безумно люблю вас... Ну, трошечки посидь-те так. Ну, трошечки... 

Свята, прекрасна! (Впивається в руку).
Маруся (посидівши непорушно, тихо гладить другою рукою його голову). Ну, го-

ді вже. Буде, Трохиме...
Трохим (жагучим шепотом). Ще трошки, ще трошки... Благаю. (Підсовується 

ближче, обома руками обхоплює її руку).
Маруся (хвилюється). Трохиме! Не треба!..
Трохим (ще підсовується, цілує руку вище, коло ліктя). Ще трошки, ще трошки...
Маруся (безсиліє, часом заплющує очі). Трохиме...
Трохим (ще підсовується, притуляє лице до її плеча, цілує). Ще трошки, ще 

трошки... (Весь час дихає все важче й важче).
Маруся (все більш і більш безсиліючи, машинально). Трохиме... Трохиме...
Трохим. Ще трошки, ще трошки... (Обнімає за стан і жагуче пригортає до себе, 

хоче поцілувати в лице). Кохана! Доро...
Маруся (стрепенувшись, злякано одпихає). Трохиме! (Хутко встає, важко ди-

хаючи).
Трохим понуро сидить.
Маруся (одривисто, хмуро). Ви хочете... щоб я з вами навіть не балакала?
Трохим. Простіть...
Маруся. Ідіть, покличте Марковича. Я хочу йти додому.
Трохим. Зараз... (Встає винувато, нерішуче). Ви сердитесь на мене?
Маруся. Ідіть, ідіть...
Трохим. Ну, чим же я винен, що безумію? Я дурію при вас... Не сердьтесь. Ну, 

посміхніться. Я буду знать, що ви не сердитесь, і... і світ, Марусю, переверну догори 
ногами! Як табуретку! Їй-богу!

Маруся (слабо посміхнувшись). Без ричага?
Трохим. Без... без соломинки! Одною радістю своєю. Ех, Марусю!.. (Чухаєть-

ся). Ну, я йду! Ех! (Швидко йде вліво).
 Маруся ходить по полянці, потім сідає там же й понуро дивиться в одну точку, 

часом глибоко зітхаючи. Справа виходить Леонід і пильно, як всі короткозорі, придив-
ляється до Марусі. Підходить ближче.

Маруся (озирнувшись, радісно, як дитина). Леоніде! (Простягає руки).
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Леонід. Що, моя діточко?
Маруся. Як я рада! Сядьте коло мене... Дайте мені вашу руку. Отак...
Леонід. Що з вами, Марусік мій? Га?.. Чого хвилюєтесь? Все те саме? Да? Не 

треба, не треба хвилюватись... (Ніжно гладить її руку).
Маруся. Ні... Так... Я скучила за вами. Мені так гарно, спокійно-спокійно з ва-

ми. Я нічого не боюсь з вами...
Леонід. Правда? Діточка зо мною нічого не боїться? А промову свою зіпсува-

ла? Га? Ах, ви ж...
Маруся. Знаєте, коли ви так зо мною говорите, мені вже стає соромно за свої 

думки... І стидно, що я наробила сьогодні. Робітники будуть незадоволені, правда?
Леонід. Ні... Розуміється, було б краще, якби ви скінчили. Ну, та бог простить на 

цей раз... А вони вас так люблять, що все простять. Вони занялись тепер іграми. Нічого...
Маруся. Правда? Спасибі... І ви не сердитесь на мене? Не сердьтесь. Ви – мій 

єдиний...
Леонід (тихо). Я тільки що балакав про вас з... товаришкою Оксаною...
Маруся. 3... «товаришкою»?
Леонід. Да. Ми розійшлись... Я сказав, що люблю... другу, і ми попрощались...
Маруся (тихо). Я бачила, як ви йшли.
Леонід. Ми чесно розійшлись і тепер підем різними шляхами...
Маруся (стискує його руки й потуплюється). Який ви... чистий... чесний...
Леонід. Тільки, щоб діточка любила мене хоч трошечки... Тоді ми з нею так за-

живем, що й... Любить діточка? Любить?
Маруся. Люблю.
Леонід. І вірить у мене?
Маруся. І вірю.
Леонід. Глибоко-глибоко? До самих темних куточків ясної душі своєї. Так, ди-

тинонько?
Маруся. Так, так... (Пригортається до нього).
Леонід. Ну, значить, нам тепер море по коліна, море зла і страждання. Правда? 

Ну, скажи...
Маруся. З тобою... Ах, Леоніде, я не така хороша, як ти думаєш... Я – погана. 

Але я буду тепер страшно хорошою... Я з тобою почуваю себе такою чистою, спокій-
ною. Я себе дитиною просто почуваю. А я – не дитина...

Леонід. Ой? Моя діточка не хоче буть дитиною? Ні, «будьте як діти». Ах, це ве-
лика істина... Але не всі навіть діти бувають дітьми. І не треба боятись буть дитиною. 
Не треба, мій Марусік.

Лінгвістичний аспект – 5 

Політичні кліше «настоящі  революціонери», «дух свободи», «проводирі пар-
тії», що ними користується молода революціонерка Маруся, свідчать про певну
заангажованість та стандартність її поглядів, екзальтоване відношення до справи 
революції, яка поступово перетворюється дійсно на банальну «справу». 

Метафори п’єси «Базар» основані на характерній для того періоду лексиці. 
Оскільки одним з головних питань кожної революції є питання про переоцінку
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Маруся. Я не боюсь... тільки... Ну, нічого. Значить, ти тепер будеш сам жить?
Леонід. Ні, не сам... (Дивиться на неї).
Маруся (здивовано). Не сам? 
Леонід. Ні... З одним своїм товаришем, любим, дорогим... З одним своїм най-

вірнішим товаришем, якщо він, розуміється, схоче... дать мені це щастя... (Дивить-
ся на неї).

Маруся. Ах!.. (Змішується). Мені зовсім в голову не приходило... Я якось...
Леонід (пригортає її, озирнувшись). Марусік не хоче? Не хоче, малюсінький?.. 

(Цілує їй руку).
Маруся. Ні, але я...
Леонід. Дорога моя! Єдина, бажана... (Пригортає дужче, цілує щоку, важко ди-

хає, зазирає в очі). Марусік!
Маруся (обережно визволяючись, з маленькою ніяковістю). Не треба, любий. Тут 

видно...
Леонід (жагуче, шепотом). Жіночка моя кохана!
Маруся визволяється і встає. На лиці якась легка здивованість, хмурість, ніяковість.
Леонід. Куди ж ти? Куди, діточко?
Маруся (поправляючи капелюх). Нікуди. Я так...
Мовчання.
Леонід (подивляючись на неї, тихо). Тобі неприємно?
Маруся (прудко сідаючи коло нього, пригортаючись). Не треба, любий, так. До-

бре? Мені з тобою так спокійно, а коли ти такий... мені це неприємно.
Леонід. Неприємно того, що діточка хвилюється?
Маруся. Ні... я не хвилююсь. Я з тобою не хвилююсь... І мені тим паче неприєм-

но, що в наші чисті відносини входить... це... у тебе. Не треба більше... Да?
Леонід. І коли ми будем жить разом, то й тоді теж не треба?
Маруся. Хіба так треба жить разом? Хіба так не гарно? (Згадавши). І, крім того, 

я тепер нізащо не можу... Ні-за-що!..
Леонід. Чого так?
Маруся. Так... Я не можу сказать... Потім, потім.
Леонід. Тайни від мене? Діточка не довіряє мені?
Маруся. Ні... Ах, ні! Але... Це не моя особиста тайна... Ну, ради бога, не треба

питать мене. Потім, через тиждень, я все скажу... І потім, ось ще що: ми не будемо ви-
казувать наших відносин перед всіма, особливо перед Трохимом... Добре?

Леонід. Перед Трохимом? Чудно...
Маруся. Ах, боже... Ти не віриш мені?

цінностей, зміну аксіологічних орієнтирів при аннулюванні деяких з них, на пере-
дній план виходять слова «товар», «торгівля», «цінність». Метафоричною є і сама 
назва п’єси – «Базар» – з резонерською тирадою персонажа на промовисте ім’я Цін-
ність Маркович: «Життя, любчику, базар. Хочеш бути багатим? Виходь з товарами, 
торгуйся, обмінюй, рости, сам давай і у других бери. А як сам не маєш ні чорта, то й 
візьмеш чорта пухлого.  Так було, так буде до кінця віку».
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Леонід. Але чого ж «особливо». Я вірю, але, згодься сама, що це трохи дивно, че-
рез що «особливо перед Трохимом»...

Маруся. Ну, так... Ну, так треба. Мені від цього теж важко, але... Ну, дивись на 
це, як на жертву... а жертва не в тому, що легко, а що важко.

Леонід. Не розумію. «Жертва»... Правда, тобі так весело з Трохимом буває, що, 
може, не хочеться рвать з ним відносини. Отак весело смієтесь... що... Я, розуміється, 
не знаю... Може, це жертва й велика. Але перед любов’ю...

Маруся. Господи! Ну, я не можу сказать... (Рішуче). Не можу! Це жертва вищо-
му... боротьбі... але не... (Встає). Он ідуть уже Трохим і Маркович. Не треба сердитись 
на мене... Га? (Зазира до нього). Я страшно люблю тебе... Ну? Я потім все скажу. Хіба 
не можна повірить моєму слову?

Леонід (натягнуто засміявшись). Ах, ти моя подвижниця хороша! (Встає). Ну, 
хай буде жертва... Значить, на «ви»? Добре...

Маруся. Дякую...
Входять Цінність Маркович і Трохим.
Цінність Маркович. Ну, любчики мої, до справи, до справи. (Пильно оглядає 

всіх). Щоб не вишукувать конспіративних квартир, давайте зараз обміркуємо одне 
маленьке питаннячко... Як ви на це, Марусю? Не дуже стомились? Це забере не біль-
ше п’яти хвилин...

Маруся. Я нічого не маю проти, хоч і десять. А чи стомилась я, чи ні, – це не 
важно для справи...

Цінність Маркович. Ви – ідеал товариша, як звичайно. Ну, а ви, панове?
Леонід (задумливо ходить по полянці). Я нічого не маю проти. Я слухаю.
Трохим (лягаючи на траву). Слухаєм!
Цінність Маркович. Так. Так от, перш усього, така річ. Публіка в тюрмі дуже 

хвилюється, ждучи від нас звістки. Ми таки здорово затягнули... У них уже все наго-
товлено. По першому знаку нашому вони підпоюють дозорця, в’яжуть і виходять у 
двір. А тут уже наша справа. У нас з надвірнього боку вартовий уже підкуплений. Зна-
чить, той, що з середини, погибне... Ну, тут же... Але ми не можемо нічого робити, по-
ки не настане черга нашого вартового. Розумієте? А це, здається, буде днів через три-

Лінгвістичний аспект – 6 

Найвиразніше особливості мови того періоду проявляються при створенні
автором образу Цінності Марковича, одного з «проводирів партії», кого вона, пар-
тія, послала для організації «справи» втечі «товаришів» з тюрми з допомогою
маленької групи революціонерів-однодумців. При розгляді цієї теми неможливо не 
згадати, що під час своїх вимушених політемігрантських мандрів Європою В. Вин-
ниченко бував на острові Капрі, де особисто зустрічався з лідерами тодішнього 
соціал-демократичного руху. Дозволимо собі зробити в зв’язку з цим припущення, 
що Цінність Маркович міг мати досить реального прототипа.

Революційний рух завжди приваблював людей принижених, гноблених. В 
умовах Російської імперії, а особливо її південних районів, таким упослідженим 
прошарком суспільства було єврейство. Тисячі шевців, біндюжників, кравців, дріб-
них ремісників та їх дітей пішли до лав есерівських, есдеківських, бундівських
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чотири... Не раніше. Вони там вимагають, щоб дали їм динаміту, й вони самі зірвуть 
стіну, але це – дурниця, розуміється. Їх переловлять зараз же усіх, і тим все скінчить-
ся. Крім того, тепер передать у тюрму динаміт ніяк неможливо. Неможливо абсо-
лютно. Отака, любчики, історія. Ну, так от, виходить діло таке, шо їх треба неодмінно
заспокоїть і сповістить, що у нас теж усе наготовлено, тільки чекаємо дня, коли
заступить наш вартовий. Його, між іншим, неодмінно треба зв’язать, заткнуть ро-
та й покласти у будку. Інакше ми засуджуємо його на каторгу. Ну, та Трохим це знає. 
Правда?

Трохим. Знаю. Ми з ним навіть умовились, як це найшвидше зробити. Веселий 
парнішка. Хоче навіть в партію вступить.

Леонід (саркастично). А гроші все-таки бере?
Трохим (холодно). Ну, так що з того? Хіба всякий зараз же стає свідомим і гото-

вим на каторгу йти за партію?
Леонід. Ну, та я думаю, що в партію таких суб’єктів приймать не можна. Раз він 

зрадив там, то й нам зрадить. Аби ті більше дали.
Трохим. Ви мелете дурниці.
Леонід. Ви самі мелете дурниці. Не розуміючи, що людина, яка...
Цінність Маркович. Ну, хлопці, хай йому біс, це до діла не стосується. Факт 

той, що він нам помагає. Зараз тільки про це йде мова.
Трохим. Ні, досадно, що зараз же, як тільки...
Маруся. Ну, Трохиме, дайте ж говорить про справу!
Трохим зиркає на неї. Нахмурюється.
Леонід. Я пропоную вибрать предсідателя, щоб самі не балакали.
Трохим. Ви так само говорили, як і я.
Леонід (сухо). От і для мене, значить, треба...
Маруся. Цінність Маркович за предсідателя.
Цінність Маркович. Добре? (Озирається на Леоніда і Трохима). Ну, так я беру 

собі слово. Значить, панове, перша справа – то довідатись точно у нашого вартового, 
коли його черга. Це найкраще взяти Трохимові.

Трохим. Беру. Сьогодні взнаю.

організацій, мріючи вибороти для свого народу рівні соціальні права. Володимир 
Винниченко, людина, яка зросла на єврейській околиці Єлисаветграду, яка ман-
друвала Півднем України, була особисто знайома з революційними діячами, що
поміняли свої прізвища походженням з межи осідлості на гучні партійні псевдоні-
ми, натякає на національність цього персонажу, що по-батькові «Маркович», даючи
йому ім’я «Цінність», німецькою та на ідиш «preiss». Підтверджує це припущення
і мова героя, яка несе на собі певні риси єврейської в лексиці: «слухайте, радість 
моя», «слухайте, серце», «Михайло, серце», «ви, серце, перебільшуєте», «він, серце, 
не сердиться», «ша, кіндер»; та в синтаксисі, що проявляється у частому закінченні 
речень риторичними запитаннями: «Марусі бомби не давать. Чуєте?», «не строїть 
дурниць! Чуєте?», «поки не настане черга нашого вартового. Розумієте?», «Трохим 
це знає. Правда?», «Та що таке? Яка корова? Що ви робите?»
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Цінність Маркович. Так. Далі друга. Узнавши, треба завтра ж сповістити тю-
ремних.

Маруся. Завтра нема побачень.
Цінність Маркович. Я знаю. Але це треба зробити неодмінно. Я пропоную това-

ришці Марусі піти завтра ж до тюрми й добитись побачення з Петром.
Маруся. Та мене ж не пустять.
Цінність Маркович. Вас пустять; другу – ні, а вас пустять.
Маруся. Я згоджуюсь іти, тільки не розумію, чого мене, а не другу. Я думаю, що 

це однаково для них.
Цінність Маркович. А я думаю, що неоднаково. А як не пустять, то треба якось 

передати записку, а краще всього на словах. Треба уникати всяких писаних докумен-
тів. У вас там багато знайомих уголовних, вас там люблять, маршем стрічають, ви 
швидше можете це зробить, ніж хто другий.

Трохим. Правильно.
Леонід. Нічого правильного нема. Прошу слова...
Цінність Маркович. Будь ласка.
Трохим. То ж то.
Леонід (до нього). Не ваше діло! Предсідатель може робить мені замічання...
Маруся починає здивовано поглядати на Леоніда.
Трохим. Я ніяких замічань вам не роблю.
Леонід (здивовано). Не робите? Мені це подобається...
Цінність Маркович. Ша, кіндер! Леоніде, за вами слово.
Леонід (сердито). Я находжу, що пропозиція товариша Марковича не видержує 

критики. Перш усього, є інші, які теж ходять на побачення до наших.
Трохим (нетерпляче). Та вам же говориться...
Леонід (скипівши). Прошу не перебивать! Я вас не перебивав!
Трохим. Ні, ви мене перебили!
Леонід. Це вже називається нахабство! 
Маруся. Леоніде! Що з вами?!
Трохим. Ну, ви з виразами будьте обережні! Бо я…
Маруся. Ну, годі! Я йду завтра. Питання скінчене. Значить, що передать?
Леонід схвильовано ходить по полянці.
Цінність Маркович. Передать день. Це найголовніше. І передавайте так, як і 

весь час: мама твоя хвора, консиліум призначено на такий-то день, день побігу. Потім,
якщо зможете, не забудьте нагадать їм, що вони повинні розділитись на дві групи, од-
на біжить вліво, друга вправо, їх будуть піджидать постові – товариші. А головне, хай 
не забудуть, що ми кидаємо тільки після третього куплету «Сбейте оковы». Не раніше.

Леонід (хмуро). Три куплети довго. Це так нерви вимотає і в них, і в нас, поки 
той проспіває три куплети...

Трохим. Нічого подібного. (До Цінності Марковича). Прошу слова, предсіда-
тель, бо ви, здається, спеціально для мене вибрані... Так от, співатиме один з нетікаю-
чих, з другого коридору. Поки вони зв’яжуть дозорця, спустяться, одімкнуть двері... 
Я думаю, що цього навіть мало.

Леонід. Прошу слова. Вони можуть начать співать, як зв’яжуть уже.
Трохим (сердито). Слухайте, товаришу, перш усього, вже так умовлено, й пере-

мінять – значить плутать. А потім, я не розумію, що за манера чіплятися до всього...
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Леонід (здивовано). Чіпляться? Ну, вибачайте, коли хто чіпляється, то у всякому
разі не я.

Цінність Маркович. Ну, хлопці...
Маруся (пильно поглядає на Леоніда. Зітхнувши). Гаразд, добре, значить, після 

третього куплету «Сбейте оковы», і як далі говорили.
Цінність Маркович. А тепер ще одне... Рішуче призначить, хто кидатиме. Є 

двоє кандидатів: Трохим і Маруся. Я, розуміється, стою за Трохима.
Маруся. Через що?
Цінність Маркович. Через те, що Трохим, товаришко, лучче це зробить. Ми всі 

розуміємо і признаємо вашу... ну, як би сказать? Ну, вашу готівність, але... для чого 
тратить чиєсь життя, коли можна без цього обійтись?

Маруся. Я не розумію, через що тратить? Я теж як Трохим, упражнялась і вмію 
кидать. Ми разом кидали і, розуміється, він дужче може кинуть, але... у мене не така 
слабка рука! Ви подивіться... (Простягає руку і здавлює кулак).

Всі сміються, кожен з відтінком свого настрою.
Маруся (обережно). Я не розумію, що тут смішного. Ви не вірите?
Цінність Маркович. Ми віримо, але думаємо, що у Трохима все-таки трошечки 

дужча... Ні, люба товаришко, на цей раз ви вже уступіть Трохимові, їй-богу. Трохим 
вам колись уступиться...

Леонід. Да, я теж думаю, що тут нічого балакать, справа цілком ясна. Це бере 
товариш Трохим.

Маруся. Я проти.
Трохим. А я за.
Цінність Маркович. Ви обоє не маєте голосу. А наші два голоси за Трохима. Та-

ким чином, за Трохимом...
Маруся. Що ж? Я корюсь постанові...
Цінність Маркович. І чудово! І чудово! (Потирає руки).
В цей час і навіть раніше за сценою чути співробітників. Чути, що вчать пісню 

«Слава нашим козаченькам».
Трохим (встаючи). Це всі справи? 
Цінність Маркович. Та так, що всі... Про всякі деталі ми маємо ще час побала-

кати. Револьвери переховані?
Трохим. Переховані.

Лінгвістичний аспект  – 7

Персонажі п’єси «Базар» та її сюжетні лінії вирізняються помітною мовною 
самостійністю, що є об’єктивним віддзеркаленням структури тодішнього суспіль-
ства. Показуючи соціально-політичні зміни в мові дійсності, драматург прозорли-
во готує реципієнта твору до майбутніх кардинальних, вибухових за характером, 
змін загальної картини світу. П’єса «Базар» – не  тільки показ конкретних дій рево-
люційних груп, так би мовити, «тупоту ніг» та «розмахування прапорами». На наш
погляд, це – одна з спроб авторів початку XX сторіччя змалювати «серце» револю-
ції, яка вже зародилась і, на добре чи на зле, швидко розвивалась у лоні Російської 
імперії того часу. !
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Цінність Маркович. Всім хватає?
Трохим. Всім. Ще зайві зосталися.
Цінність Маркович. Чудово. Потім, панове, я пропонував би всіх утікачів вез-

ти просто на вокзал і брать білети до перших станцій. Не забудьте, Трохиме, пашпор-
ти. А то якраз...

Леонід (дивлячись уліво). Михайло і ще двоє чогось ідуть сюди... За ним вся ма-
совка. Вроді депутації...

Всі озираються. 
Цінність Маркович. Да, щось там скоїлось. Ну, так, здається, поки що все. І так, 

зачиняю зібрання...
Трохим. Депутація, здається, мирного характеру.
Маруся. Да.
Трохим (кричить). А що таке, Михайло?
Цінність Маркович. Таємно мовчать. Щось секретне й торжественне...
Трохим. Дівчата щось ніби несуть. Що таке, Михайле?
Входять Михайло і двоє робітників. За ними дівчата. Далі вся масовка, яка на 

сцену не виходить. На всіх лицях радісно-лукавий вираз.
Михайло (урочисто підходячи до Марусі, конфузиться й соромливо посміхаєть-

ся). Е... е... Так що, дорога наша товаришко! З доручення всіх товаришів, я... Воно, ко-
нешно, я говорить не вмію, но... Так от, значить, ми вам вінок сплели... Це од нашого 
гуртка, з котрим ви прекрасно так занімаєтесь...

З маси:
І од нас.
І од нас...
Михайло (строго назад). Тихо! Я ще ж не скінчив! І од усіх товаришів, котрі... 

значить, сьогодні тут зібрались.. Як, конешно, ви наш оратор і первая красавиця, то 
просимо принять у свою честь і нам не одказать, потому ми усі вас любим і... От усе... 
(Озирнувшись до дівчат, строго). Давайте вінок! Швидше!

Одна з дівчат скидає хустку з вінка, який держала в руках, і подає Михайлові, 
конфузливо посміхаючись.

Маруся (радісно зворушена). Ій-богу, не заслужила... Але мені дуже приємно. Я 
дуже дякую...

Михайло (піднімаючи вінок угору). Позвольте надіть вам. Шляпочку скиньте, а 
то некоректненько так...

Маруся (скидаючи брилик). Я, право... мені... так...
Цінність Маркович. Їй-богу, вони непогано придумали! Накажи мене бог, остроумно!
Михайло (надіваючи вінок на голову Марусі). От... (Одступаючи назад, з гордіс-

тю). Це наш гурток придумав! (Швидко озираючись до маси). Ур-ра!!
Маса (з захопленням). Ур-ра!!
Цінність Маркович. Їй-богу. Ур-ра!
Маруся (радісно сконфужена). Я, їй-богу, не знаю...
Леонід (до неї). Ну? Я вам не казав?
Трохим з німим і хмурим захватом дивиться на неї.
Михайло (робить знак робітникам. Всі затихають і, чекаючи, дивляться на ньо-

го). Ш-ш! (Змахує рукою, як хормейстер). Раз-два!
Хор співає.
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– Слава!
Слава нашій Марусеньці! Слава!
Слава нашій Марусеньці, доні України, слава нашій товаришці! 
Цінність Маркович (з захопленням). Браво! (Сам співає і притоптує ногою). Ва-

шу руку, товариш оратор! Слава! (Бере Марусю під руку й веде вліво крізь масу, співаючи).
Маруся, ясно озираючись на Леоніда, радісно посміхається, Трохим ревниво

слідкує за ними й теж помалу посувається за всіма. Хор, співаючи, повертається в 
лісок.

Завіса.

6

У 1909-му році В. Винниченко був змушений, за словами М. Коцюбинського, 
«виступати в невдячній ролі коментатора власних творів» – роз’яснювати (і обсто-
ювати) свій задум авторитетному письменникові-професіоналу, на підтримку яко-
го до того ж необачно розраховував: «... пьеса моя Вам не понравилась. Мое хохлац-
кое упрямство бессильно опустило руки. Но, должен вам сказать, Вы, действитель-
но, не так поняли ее. Я хотел в ней сказать то, что заключается в заглавии, т. е., что 
жизнь – базар, не грызня человеков-волков, но обмен ценностей. Как раз противопо-
ложное индивидуализму, т. е. человек сам ничего не стоит, только в обмене с людьми, 
только в развитии своих ценностей и в увеличении своих естественных богатств он
должен искать удовлетворения своих притязаний на уважение и любовь ближних. 
«Расти, развивайся, бери у других и сам давай», – говорит Маркович. Затем он гово-
рит, что все в жизни ценность: и ум, и красота, и травка, и селедка. Отсюда вывод та-
ков: если ты обладаешь ценностью, то не должен её зарывать в землю, уничтожать, 
а, наоборот, увеличивать. Верно, – Маруся своей красотой привлекала многих «сам-
цов». Но что же такое красота? Я думаю, что это – наибольшая естественная приспо-
собленность в рождении детей. У каждого народа, соответственно климату, географи-
ческому положению, истории и т. д. существуют свои понятия об идеальной красоте, 
иногда совершенно отличные от понятий неродственного народа. Почему? Потому
что его понятие о красоте в его условиях жизни есть понятие его наилучшей спосо-
бности продолжения рода. Поэтому, вполне естественно, что каждого мужчину влечет 
к красивой женщине, инстинктивно, бессознательно влечет. Что в этом дурного? По-
чему влечение к умной женщине лучше, чем к красивой? Там влечение к одной цен-
ности, в другом случае – к другой. Хорошо, если ценности соединены в одном лице, 
но это не так часто случается. Очень мне жаль, что Вы не приняли моей пьесы и так 
поняли её. Я совсем не принадлежу к ликвидаторам революции, но и не хочу видеть в 
революционерах жрецов и попов.

Революционеры – люди, лучшие, умнейшие, более отзывчивые, больше стра-
давшие, но не более как люди, подчиненные всем естественным законам. Если же они 
обладают недостатками, то не прикрывать их нужно, а обнаруживать. И, опять же, 
обнаружение обнаружению рознь. Можно обнаруживать, злорадствуя и злобствуя, 
можно и скорбеть, обнаруживая. Не думаю, чтобы в моем обнаружении были зло-
бность и злорадство, ибо обнаруживая других, я себя обнаруживаю. А сам я слишком 
люблю людей, слишком понимаю, что смысл моей жизни в людях, в их благе, слиш-
ком, наконец, я хочу торжества революции, чтобы ликвидировать её и деятелей.
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Действительно, я несколько иначе понимаю пути к социализму, я хочу, что бы Я 
не было затерто Мы, чтобы Мы было составлено из больших оригинальных Я, чтобы 
был синтез Я и Ты, а не абстрактное Мы. Уничтожить искание, инициативу творче-
ства я не хочу. А ищут и творят те, которые недовольны и сильны».

In fine
Інтермедія від М. Ковалик

Марина Олексіївна 1998 року закінчила філологіч-
ний факультет Миколаївського державного педагогічного 
інституту, 2003 – магістратуру, а 2007 – аспірантуру Кіро-
воградського державного педагогічного університету. Цьо-
го ж року захистила кандидатську дисертацію «Типологія 
жіночих характерів у прозі та драматургії Володимира Вин-
ниченка 1902-1923 рр.». 

Нині кандидат філологічних наук Первомайського 
політехнічного інституту Національного університету ко-
раблебудування імені адмірала Макарова.

І. Франко і В. Винниченко: у пошуках модерної героїні

 «Поява жінки як модерного героя української літератури доволі симптоматич-
на, – зазначає Я. Поліщук. – Вона ілюструє характерне для модернізму переакценту-
вання естетичних домінант...». У праці дослідника (як і в дослідженнях С. Павличко, Т. 
Гундорової та ін.) йдеться насамперед про формування типу модерного героя – жінки 
як вираження пристрасного пошуку особистісної ідентичності. Увага акцентується пе-
реважно на творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської і Володимира Винниченка. 
Втім, на наш погляд, і у творчості інших письменників цього періоду відчувалося віян-
ня доби – модернізація образу жінки. Не випадає із цієї тенденції й І. Франко, мистець-
кий внесок якого в історію української літератури традиційно вважався реалістичним, 
а сьогодні цілком вписується в модерний дискурс.

Пам’ятаючи думку класика українського літературознавства щодо поділу на 
«старе» й «нове» в українській літературі, спробуємо простежити динаміку заро-
дження нового погляду на жінку у творчості самого І. Франка, котрого важко нара-
зі зарахувати до категорії «старого», і «нового» В. Винниченка. Метою нашої студії є 
осмислення генези та ідейно-естетичних характеристик образу-типу модерної жінки 
у творах Івана Франка та Володимира Винниченка.

Модерний підхід до зображення жінки простежується вже в ліриці Івана Франка.
Передовсім спостерігаємо це в ліричній драмі «Зів’яле листя», де автор створює об-
раз таємничої, фатальної жінки, неприступної і пристрасно жаданої ліричним героєм.

Конструювання такої моделі жіночої поведінки продовжує Іван Франко в по-
вістях «Батьківщина», «Сойчине крило», «Перехресні стежки». Уведення оповідача, 
авторська присутність, автобіографічний дискурс, реалізований художньо в перебігу
внутрішніх та зовнішньо-подієвих конфліктів – усе це дає підстави говорити про 
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власне чоловічу рецепцію репрезентації об-
разу жінки, що формує його специфіку.

В основі творів традиційний любов-
ний сюжет – драма нерозділеного або нере-
алізованого кохання. Відповідно до цього 
вибудовується і домінанта образу жінки –
ліричність: вона призначена кохати і бу-
ти коханою, реалізовувати свої «цінності» 
(В. Винниченко) тільки в любові. 

Разом з тим зазначимо, що, на відміну від 
традиції літератури XIX століття, у якій «по-
мітні приклади жінок, яким заподіяно лихо 
(Наталка Івана Котляревського, Маруся Гри-
горія Квітки-Основ’яненка, Катерина Шев-
ченка і героїні оповідань Марка Вовчка)», а [...] 
їхнє терпіння визначається з чоловічої, і часто
сентиментальної точки зору», у повістях Іва-
на Франка постає жінка, яка возвеличуєть-
ся над чоловіком, вона здатна визначати й
керувати його волею і життям, підкорює йо-
го, здатна на боротьбу за власне щастя (Со-
йка, Киценька), честь (Регіна з «Перехрес-
них стежок»). Окрім того, письменник по-
ряд з традиційним для української літерату-
ри образом жінки – ангела-мученика («Пе-
рехресні стежки») виводить провокативний 
образ повії, утриманки («Сойчине крило»,
«Батьківщина»). Втім, ці образи об’єднані 
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У статті осмислюється, проблема 
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рах В. Винниченка. Утверджується дум-
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спільною семантичною домінантою, характерною для суспільної (читай: чоловічої, патрі-
архальної (С. Павличко)) ментальності середини XIX століття: жінки є товаром, який 
купується і продається чи то прямо, чи то опосередковано через шлюб. У цьому ракурсі 
І. Франко лишається традиційним.

Разом з тим відзначимо, що образ фатальної жінки в художньому дискурсі Іва-
на Франка створено в романтичному дусі. Письменник виписує незвичайну за своїм 
соціальним статусом і поглядами, талантами та психологією героїню.

Так, центральним персонажем оповідання «Батьківщина» стає повія на пріз-
висько Киценька, звучання якого поєднує у собі бульварно-вульгарну семанти-
ку (вона підкреслює соціальний статус і суспільний стереотип сприйняття таких
жінок) і, як не дивно, лагідність і ніжність (кодування відчуттів головного героя сто-
совно цієї жінки). Такий діалектичний принцип (накладання загальноприйнятої мо-
делі сприйняття й індивідуальної чоловічої; протиставлення зовнішньої форми і 
внутрішнього змісту) стає особливою авторською знахідкою у конструюванні цього 
образу й експлуатується Іваном Франком і в інших творах.

У портретній характеристиці письменник робить акцент на зовнішній прива-
бливості героїні, зосереджуючи тим самим увагу на її еротичності, спокусливості,
репрезентуючи її передусім як сексуальний об’єкт. Таким чином, І. Франко демон-
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струє новий для української літератури 
підхід до зображення жінки: «Її звали Ки-
ценькою. Брюнетка, з розкішним волос-
сям, з чорними, блискучими очима. Лице –
кров з молоком. Зуби чудові. На устах 
усміх такий, що аж за серце хапав. Голос –
у розмові, не в співі, бо вона мало співа-
ла, – але такого голосу я не чув ніколи». 
Її поведінка під час знайомства з Опана-
сом Моримухою зумовлена специфікою 
її професії: вона фривольно поводить себе 
в компанії чоловіків, спокійно зносить до-
торки десятків рук, що «тислися до її гру-
дей, рук, плечей, стану, доторкалися її, щи-
пали її». Проте є в ній щось незвичайне, 
те, що не вписується в суспільний стерео-
тип «нічного метелика». Принцип діалек-
тики у творенні образу в цьому разі пра-
цює на створення флеру таємничості й за-
гадковості, висловлених через улюбле-
ний епітет І. Франка – «маєстатичний». 
Вона, як і Сойка та Регіна, наділена «ма-
єстатичною усмішкою», «маєстатичною
ходою». Киценька, в очах героя, постає ви-
шуканою, граціозною і ... невинною: «Вона 
ходила поміж столами, гарна, маєстатич-
на, ані сліду втоми, перевтоми, невиспаної 
ночі не було видно на її непорочно чистім, 
дитячо-невиннім лиці».
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ську перцепцію материнства в мегатексті 
В. Винниченка. Здійснено аналіз особистих 
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ня архетипу матері, зокрема, психологізація 
жіночих образів, імпліцитність страху, пер-
манентність самогубства.
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Киценька викликає у головному героєві психологічні зрушення – закоханість, яка 
сприймається ним, як «манія», «слабість»; він втрачає волю: «Коли б я побачив її, почув 
її голос і усміх, на мене найшла та хороба, і то в такім сильнім ступені, що я навіть зду-
мати не міг того, щоб їй опертися». Такі переживання викликають в об’єктах своєї ува-
ги Реґіна і Сойка. У першому випадку Рафалович, зачарований ходою і постаттю таєм-
ничої дівчини в чорному, вистежує її вулицями, втрачає сон і спокій, у другому – Сойка 
силою своєї любові розбудила в героєві «мужеське», «людське», змусила спуститися зі 
свого п’єдесталу «апостола і пророка». Таким чином, героїні Івана Франка здатні спро-
вокувати в чоловіків еротичні діонісійські переживання, що тотожні силі життя, творен-
ня. Отже, вони є детонатором життєтворчої, конструктивної енергії щоправда опосеред-
ковано – тільки силою своєї еротичної привабливості. Більше того, еротичні пережи-
вання, породжені ними, ідентифікуються чоловіками (автором) виключно з демонічніс-
тю, якій суголосна ідея безмежної влади над волею мужчини: «Женщино, демоне! [...] Я
віддав тобі все, що було найкраще в моїй душі, без домішки хоч би атомика низького,
підлого, брудного, а ти погралася моїми святощами і кинула їх у болото».

Чоловіча рецепція вказує на небезпеку цієї влади: пристрасть, породжена жін-
кою, може призвести до нехтування своїми обов’язками перед родиною, внутрішнім 
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саморуйнуванням, втратою волі чоловіком 
(Опанас Моримуха не приїхав попрощати-
ся зі своїми батьками, які були при смерті), 
перед громадою (Рафалович може відмо-
витися від служіння селянам, від бороть-
би за їхнє соціальне та національне само-
визначення; герой «Батьківщини» за без-
цінь продає маєток жидові), здатна вихо-
лостити душу чоловіка, зробити його цині-
ком, скептиком і відлюдьком, як це сталося 
з оповідачем із «Сойчиного крила». Саме в 
цьому й полягає для Івана Франка фаталь-
ність жінки, котра здатна як піднести чоло-
віка, так і морально та психічно зруйнува-
ти його вщент.

Фатальні героїні письменника вияв-
ляються натурами артистичними («висо-
коартистичними»). Вони прагнуть облаго-
родити світ, у якому перебувають, протес-
тують проти міщанства, прагнуть краси й 
довершеності. Так Сойка і Киценька змі-
нюють неблагозвучні імена своїх обранців 
на вишукані, завдяки чому Хома перетво-
рюється на Массіно, а Опанас – на Рісіе-
ло. Вони усвідомлюють свою приреченість 
бути річчю (об’єктом) у світі чоловіків. 
«Тут я Киценька, – говорить головна геро-
їня «Батьківщини», – і ніщо більше. А ме-
не тягне до чогось вищого, чую в собі силу, 
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творчої історії п’єси В. Винниченка «Ріж-
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талант, огонь». Кожна по-своєму протестує проти цього: авантюрами, як Киценька і 
Сойка, навчанням музики, аби стати самостійною і незалежною, як Реґіна. Усі геро-
їні сповнені жаги до життя, до звершень, чогось небуденного, мрій, вони виборюють 
право жити повноцінно, але жити серцем, чуттям, пристрастю.

Здавалося б, Іван Франко творить повноцінний образ нової жінки – люди-
ни, яка прагне змінити світ. Проте в моделі жіночого характеру у цьому разі разі 
превалює аспект еротизму як модернізму (Т. Гундорова), причому не як внутріш-
ня якість суб’єкта, а властивість, привнесена суспільством (чоловічою рецепцією). 
До того ж у цьому образові відсутні найважливіші елементи психотипу «нової жін-
ки» (М. Рудницька): «Між новим жіноцтвом переважаючим типом є раціоналіст-
ки і волюнтаристки, в протилежність до традиційного типу сентиментальної жін-
ки минулого часу.

У прозі Івана Франка поведінкою жінки керують тільки почуття, а відповідно 
вона створена для прикрашання життя, принесення насолоди чоловікові й ніколи не 
зможе бути рівноправною з ним, адже він – будівничий життя, його стрижень, вона ж
завжди і в усьому буде шукати його покровительства. Митець, нібито дискутуючи із су-
часними йому феменістками, модернізує образ жінки, але щодо питання її психології,
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суспільної ролі та призначення виступає з 
антифеміністичних позицій, причому свої 
погляди оприявнює за посередництвом 
своєї героїні – Сойки: «Женщина жиє чут-
тям і, як геліотроп до сонця, обертається все 
до тих, що вміють найліпше грати на стру-
нах чуття. А се, розуміється, поперед усьо-
го чорні ряси. [...] Які дурні наші поступовці 
та радикали, що декламують на тему конеч-
ності рівноправності та рівнопросвітності 
женищин з мужчинами! Як коли би се було 
можливе! Як коли би се було потрібне! Як 
коли би се було комусь не щось пожиточне!

Дай їм сьогодні рівноправність у дер-
жаві, вони зробляться незламною опорою 
всіх реакційних, назадницьких, клери-
кальних та бюрократичних напрямів.

Дай їм рівноправність, коли для них 
усяка просвіта, всяка наука – се тілько 
окремий рід туалети, спорт, спосіб прима-
нити спеціального рода женихів. Певно,
бувають виїмки. Виїмкам усяка свобода. 
Але тягти весь загал жіноцтва, особливо 
того ситого, та вбраного, та випарфумово-
го, до вищої науки – се цілковита страта 
часу й засобів».

Героїні творів Івана Франка – трагіч-
ні особистості. Вони настільки вольові, що 
здатні протестувати проти прісності жит-

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Поетикальні витоки драми В. Винни-

ченка «Брехня».
Марина КОВАЛИК (Первомайськ)

У статті на інтертекстуальному рівні
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недрукована за життя письменника п’єса 
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тя, боротися з міщанством. Але що то за боротьба: авантюризм, зумовлений експре-
сивністю та екзальтованістю жіночої натури, чи шлюб із нелюбом як єдиний спосіб 
соціалізації. Тому-то вони програють, і їхня трагедія сприймається як раціональний 
наслідок їхніх діянь: «Доки була сила, я розсипала її по світу. Доки була краса, я ча-
рувала нею, – говорить Киценька. – Доки було здоровля, я шафарювала ним. Я жи-
ла – що вже казати? А тепер приїжджаю до тебе вмирати».

Жодна з його героїнь не бачить свого життя поза або паралельно зі світом чоло-
віків, лише у ньому. Усі вони рано чи пізно повертаються до своїх суджених, а якщо 
цей шлях заказано, єдиним виходом є божевілля і смерть. 

На відміну від Івана Франка, котрий художньо втілює зміни, що відбуваються 
в суспільстві, Володимир Винниченко свідомо підійшов до необхідності модернізації 
образу жінки в українській літературі. Першим його кроком, розрахованим, безумов-
но, на епатаж, було створення «антиідеалу» української дівчини, виплеканого народ-
ницькою літературою. Так з’явився образ Мотрі з оповідання «Краса і сила», портрет 
якої та модель поведінки стали втіленням відкритої полеміки з І. Нечуєм-Левицьким 
– войовничим поборником ціннісних орієнтацій літератури XIX століття. Проте
В. Винниченкові вдалося лише зовнішньо модернізувати народницький образ, замі-
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нивши фольклорно-сентиментальний опис на неореалістичний, додавши неприхова-
ної сексуальності своїй героїні. До речі, остання властивість стала домінантою обра-
зів модерних жінок як у прозі, так і в драматичних творах.

Ще раз молодий бунтар шокував публіку п’єсою «Молода кров» – відвертою 
пародією на народницькі драми М. Кропивницького та М. Старицького, у яких жін-
ка постає жертвою. Ївга – наймичка панів Сорочинських – виявилася не жертвою
панича Антося, а лукавою бестією, що, використавши свої природні принади та
акцентуючи на понятті честі, пробралася у родину дворян.

Утім, названі образи були тільки початком роботи В. Винниченка над розроб-
кою образу модерної жінки, модель якої найповніше втілилася в другому (драматур-
гічному) періоді творчості письменника.

На відміну від І. Франка, поетика творів якого, попри зміну змістових домінант 
тяжіє до реалістичної, з виразним нахилом до «спостережницького» (Д. Овсянико-
Куликовський) способу художньої трансформації дійсності, В. Винниченко, бажаю-
чи перебороти традицію, вдається до раціонального (лабораторного) моделювання 
характеру та поведінки модерної жінки. Певно, йому в пригоді стали популярні в 
інтелігентному товаристві того часу праці Е. Кея «Кохання і шлюб», О. Вайнінгера
«Стать і характер» та І. Бебеля «Жінка і соціалізм», що, з одного боку, розвінчували
жінку як істоту, котра керується у своїй поведінці інстинктами, почуттями, не до-
слухається голосу розуму і повсякчас прагне прив’язати чоловіка до себе (дитиною, 
обов’язками і т. п.), а з іншого, формували уявлення про жінку епохи соціалізму, коли 
буде ліквідований інститут шлюбу, будуть створені дитбудинки. 

У контексті цих роздумів Володимир Винниченко хоче побачити, чим же від-
різняється жінка нового часу від патріархальної матрони. У зв’язку з цим відзначимо 
кілька моментів: по-перше, дія розгортається винятково в сучасному авторові просто-
рові – часові ламання стереотипів, народження нової моралі, нових героїв. По-друге, 
митець використовує прийом контрасту, аби виразно побачити модерність героїнь. 
Він виводить у своїх драмах типи «пушистих самочок» – рудиментів старого світу 
– домашніх теплих істот, призначення яких: поїдання солодощів, пещення чолові-
ка/дитини, побутові клопоти (Ніна-Муфта – «Гріх», Антоніна – «Memento», Люда – 
«Закон», Леся – «Великий Молох», Рита – «Чорна Пантера і Білий Медвідь», Окса-
на – «Базар»). Їм протиставляються героїні з авторською установкою на модерність 
характерів: «жінки-вамп» (Орися – «Memento», Сніжинка – «Чорна Пантера і Бі-
лий Медвідь», Прокопенкова з п’єси «Пригводжені»), бунтарки проти старої моралі
або традиційних моделей поведінки (Марія Ляшківська з п’єси «Гріх», Інна Муста-
шенко із «Закону», Наталя Павлівна з «Брехні»), поборниці нових цінностей (Мару-
ся з «Базару», Катря з «Великого Молоху»).

Придивімося до модерності другої групи героїнь пильніше.
Насамперед цікавим видають їхні портретні характеристики з домінантою 

ознак, притаманних фатальним жінкам: усі як одна гарні, мають волосся від біляво-
золотистого (Калерія Семенівна), до темно-русявого (Марія Ляшківська) й темно-
рудого «з червоним одливом» (Інна Василівна), матово-білу шкіру та яскраво-
червоні губи, виразно окреслені. Для їхньої поведінки притаманна певна награність, 
позірність (зміна зачісок Орисею, сміх як наскрізна поведінкова ознака Наталії Пав-
лівни, прибирання «загонистої пози» Інною Мусташенко), проте іноді (не випадко-
во, це – художній прийом) автор ловить їх на похмурості, виразах муки на обличчі, 
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«вгризаннях у подушку», сльозах, що свідчать про глибину страждання, яке охоплює 
їхні душі. Усі вони подані як вольові й динамічні особистості: Володимир Винничен-
ко неодноразово в ремарках уживає епітети «сильно», «хутко», «рвучко», «жагуче», 
що репрезентує їх як пристрасних натур, здатних на сильні почуття та великі справи.

Втім, усі вони задіяні драматургом у розгортанні банальної інтриги – любовного
трикутника чи, як у випадку з Наталею Павлівною («Брехня»), чотирикутнику. Як 
не дивно, але всі вони потерпають від любовної нереалізованості або зради у коханні, 
що створює драматичну ауру над їхніми постатями. Кожна з них виявляється жерт-
вою чоловіка, обставин, суспільства. Можна говорити про цю якість як про автор-
ську установку. Створюється враження, що сильною та вольовою, примхливою, епа-
тажною жінка може стати, лише переживши певну життєву драму. Така обставина, 
на думку драматурга, зумовлює відхід героїнь від патріархальної моделі поведінки. 
Так, зустріч і любовний зв’язок із Кривенком для Орисі («Memento»), що сталися до 
початку безпосереднього розгортання сюжету п’єси, спричинили до кардинального і 
драматичного нищення моральних цінностей, а як наслідок – внутрішнього руйну-
вання, котре оприявлене через ексцентричну поведінку. З болем, завуальованим під 
награний сміх, говорить вона про момент свого падіння і розчарування: «Ха-ха-ха! 
Пригадується? А потім розстібнув кохточку і благав позірувать русалку. Це було ще 
тоді, коли в мене були принципи і я соромилася свого тіла». Оселяючись разом з Ан-
тоніною, яка вагітна від Кривенка, Орися насолоджується руйнуванням його життє-
вої установки – мати дитину свідомо від коханої жінки. Тому вона насміхається над 
ним, але разом з тим у ній говорить жінка, котра підказує, як скористатися ситуаці-
єю: Орися заради того, аби бути з художником, готова відмовитися від материнства. 
В обіймах Кривенка дівчина стає безвольною: «ослабле тіло покірно посувається за 
ним, дивиться на нього затуманеним поглядом». 

Як і Франковим героїням, Орисі не вистачило сили вивищитися над об’єктом 
свого захоплення. І це не дивно, оскільки В. Винниченко зробив акцент на сексуаль-
ності, тілесності своєї героїні, повністю підкоривши її чоловічій силі. У цьому разі 
варто говорити про «зовнішню» модерність героїні.

Подібно до Орисі готова принести себе в жертву (відмова від народження
дитини) і Сніжинка – речниця чистого мистецтва з п’єси «Чорна Пантера і Білий 
Медвідь». Попри позірну гордість, холодність, безпристрасність, у героїні палке сер-
це і глибоке почуття до Корнія. Переступивши через себе, вона освідчується йо-
му: «Я люблю вас так, що ви дасте дійсну красу. Я красою оточу нашу любов, такою 
красою, що з-під ваших рук може вилитись тільки краса...». Коли помирає Лесик і
Сніжинка відчуває, що Корній стає більш податливим, героїня пропонує жити з нею, 
хоча своє жіноче бажання камуфлює під ідею служіння великому мистецтву: «Я не 
говорю, щоб ви мене любили, щоб до мене йшли. Я хочу вас бачити вільним і гарним. 
Чуєте? Хочете, ми ніколи не будемо бачитись. Я не для себе. Хоча... хоча. Медведю, 
я думаю, що якби ви пішли до мене, я б дала вам все те, що вам треба, те нове, що ви 
хочете й не знаєте». 

Штучна (лабораторна) природа цього образу вражає уяву. Видається, що
Володимир Винниченко вирішив створити жіночий характер супутниці художника, 
котра свідомо готова відкинути все і принести себе в жертву служінню мистецтву. 
Але ця неприродна модель програла у війні за чоловіче серце жіночній і пристрас-
ній Пантері.
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Образ Інни Василівни Мусташен-
ко став своєрідним внутрішнім заперечен-
ням поведінкової моделі Сніжинки. Герої-
ня «Закону» мала свою драматичну жіно-
чу історію: вона свідомо відмовилася від 
дитини, заради наукових звершень Панаса 
Михайловича. Для неї відкривається пер-
спектива – вступити до оперети: «Принай-
мні служитиму людям, красі, а не...». Та Ін-
на обирає інший шлях: робить виклик при-
роді – хоче забрати дитину, яку внаслідок 
благословенного нею ж адюльтеру наро-
дить Люда від Мусташенка. У результаті
вона стає подвійною жертвою: егоїзму чо-
ловіка, коли зробила аборт, і – власно-
го експерименту, переживає ревнощі, вну-
трішній біль і все одно програє природі.

Характерно, що жертовність не є вну-
трішньою потребою Інни Василівни, а де-
термінована збігом обставин, від яких во-
на й потерпає.

На відміну від героїні «Закону», На-
таля Павлівна («Брехня») свідомо через 
власний ідеалізм пішла на жертву, влас-
не обрала гру в жертву, якій надалі муси-
ла слідувати: «За Андрія я виходила, ска-
жу правду, з гордості, з абстрактної любові 
до людськості... [...] Я знала, що Андрій має 
великі математичні здібності, ну й хотіла 
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через нього дати людськості «нові цінності» Ну, от як, скажімо, революціонери ідуть 
на смерть, на жертви «за друзі своя». Я теж пішла на жертву». Вона – темпераментна 
натура, котра бажає повноти життя – розкоші життя і багатства (про це свідчить на-
явність коханця, несподівана сповідь перед Іваном Стратоновичем, те, що навіть піс-
ля реалізації проекту не збирається залишати свого чоловіка), але змушена прибор-
кувати свої бажання і служити людям, які оточують її. Ситуація гри у жертву-святу 
приводить Наталю Павлівну до необхідності брехати.

Героїня органічно зрослася з цією роллю, тому, погано уявляючи, що буде після
того, як людськість отримає «нові цінності», за єдиний оптимальний вихід обрала 
смерть. Таке пояснення поведінки Наталі Павлівни у фіналі п’єси видається одним із 
логічних, оскільки надалі її жертва громаді не потрібна, а відкрити свою сутність пе-
ред чоловіком і його родиною – зруйнувати образ святої, так ретельно нею створений.

Автор в образі Наталі Павлівни акцентував увагу на ідеалізмі як джерела жертов-
ності й драматизму модерної героїні, разом з тим заінтригував реципієнта конфліктом 
природного, чуттєвого й раціонального начала в людині, де перше перемагає.

Ідеалізм став причиною драми й Марусі (п’єса «Базар»). Вона приносить себе в 
жертву воістину заратустрівському вольовому прагненню змінити цінності патріар-
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хального суспільства, переорієнтувати його з оцінки людини за її зовнішніми даними 
на увагу до внутрішнього душевного багатства. Дівчина програє – її піддають прихо-
ваному остракізмові, тому єдиним виходом для неї запишається смерть.

Я. Поліщук щодо героїнь драматургії Володимира Винниченка писав: «Жіночі
образи Винниченка виражають тип емансипованої жінки – носія цілком модер-
них цінностей і модерного стилю». Втім, презентований ракурс осмислення цих об-
разів, дає право говорити про модернізацію традиції. Модерні героїні Винниченка 
прив’язані до чоловічого світу своїм прагненням реалізуватися в коханні. До певного
моменту вони залишаються носіями традиційних моральних цінностей, втілю-
ють саму суть жіночої ідентичності – вірність, кохання, відданість, високе почут-
тя обов’язку. Проте зрада в коханні або калічення їхніх доль (принесення у жертву
чоловічим принципам), прагнення вдовольнити свою тілесність/сексуальність, влас-
ний ідеалізм, який, стикаючись із реальністю, програє, – усі ці чинники спонукають 
героїнь до протидії, опору обставинам, що склалися, поняттям, позиціям, які займа-
ють об’єкти їхньої любові. Саме це змушує їх бути дієвими, сильними, вольовими,
неординарним особистостями, створює ауру модерності.

Підсумовуючи, можемо зауважити, що чоловічий дискурс творення образу мо-
дерної жінки в особах І. Франка та В. Винниченка став благодатним внеском у роз-
вій української літератури як на рівні вибору матеріалу, так і на рівні поетики. «Нові» 
героїні стали окрасою прози та драматургії, ще одним кроком до входження вітчизня-
ного мистецтва слова в контекст європейського.
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Мужчино, смирися, бо стервом є мужеське тіло,
Бичів йому мало і мало нещасть, щоб смирити,
Все прагне безоглядно стрічні жінки для забави,
Впаде під бичем, підведеться і прагне наново…

О жінко, усе, що у пробах накажеш, – від Бога,
Наказуй ламатись в терпінні і гнутись у пробах,
У соромі й стиді наказуй відкинуть нечисте,
В огні і горінні наказуй вмиватись з полуди.

Аж, може, прозріє. Аж, може, дозволить Господь
Побачити в тілі жіночім не те, що – як світ,
А те, що – безсмертне, побачити душу жіночу.

Юрій Липа
1

Впливом «філософії життя» значною мірою зумовлена увага В. Винниченка до 
біологічних аспектів життя людини. Зокрема, його хвилювала проблема статі, яка не-
сподівано набула популярності невдовзі після революції 1905 року. Причому, для
В. Винниченка характерною була подвійна орієнтація – і на літературну традицію, не-
байдужу до різних аспектів проблеми, в тому числі й до «біології любові», і на соціаліс-
тичні моделі суспільного життя. Через те в його творах водночас «озвалися» Г. Ібсен – і 
К. Маркс, С. Пшибишевський – і А. Бебель... Стосунки між статями (кохання, шлюб) 
у В. Винниченка показано в ширшому контексті моральної проблематики. Спалах
любові між молодими революціонерами постає як виклик пуританству суспільства, 
розкішний світ природи протиставляється недосконалому ладові людського життя 
(«Момент»). Цілий ряд перегуків зближує В. Винниченка з К. Гамсуном (поетизація 
простих радощів буття, радість злиття з природою, особливості стилістики...). Прозаїк 
вдається до ремінісценцій з творів Г. Мопассана і Ш. Бодлера. Притчеве начало, неспо-
дівані параболи виявляють парадоксальність його художнього мислення. Роздумуючи 
над «проблемою статі», В. Винниченко прагнув у своїх творах «експериментальним» 
шляхом прийти до відповідей на цілком конкретні питання. Чи може любов тримати-
ся лише на спільності ідейних переконань двох людей і їхньому духовному зв’язку? Чи 
в змозі «категоричний імператив» людини подолати її ж материнський (чи батьків-
ський) інстинкт? Чи можна підпорядкувати любовне почуття – партійному обов’язку?

Відповідь на всі ці питання у В. Винниченка – негативна, оскільки знову (вже вко-
тре!) йдеться про небезпеку приборкання природних начал життя в ім’я умоглядної схеми.

РОЗДІЛ СЬОМИЙ

Жінки у творчості й житті: 
AMOR OMNIA VINCIT
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У постановці В. Винниченком проблем кохання і шлюбу є чимало зближень і 
перегуків з Г. Ібсеном (наприклад, у драмі «Пригвождені» багато спільного з п’єсою 
Г. Ібсена «Привиди»). У Винниченка бачимо «варіації» на теми сімейної дисгармонії: 
драматург з’ясовує закономірності появи нещасливих шлюбів. Його персонаж, Родіон
Лобкович, який проголошує ідею «пробного шлюбу», вельми схожий на Освальда 
Алвінга з «Привидів». Власне, В. Винниченко вдався до деяких сюжетних запози-
чень, зблизивши долі цих героїв, – вони є «жертвами» власних батьків, які одружи-
лися без любові. Над Родіоном, як і над Освальдом, нависає фатум спадковості, хоча 
початок їхньої драми все ж не в ньому, а в дисгармонійності безлюбовних шлюбів їх-
ніх батьків, – нібито цілком благопристойних, але таких, що обертаються лихом для 
дітей. Точніше навіть – смертю – самогубством Родіона й Освальда.

Не менше точок дотику між драмою Г. Ібсена «Привиди» і п’єсою «Мохноноге»
В. Винниченка. Привиди і мохноноге, що з ними стають на прю обидва письмен-
ники, – це, по-перше, незмінні біологічні програми, сила інстинктів і спадковості;
по-друге – догми, стереотипи, анахронічні форми життя. Це мертве, яке хапає за ноги 
живих. В. Винниченку був дуже близький пафос Ібсенівського бунту проти «приви-
дів», – так само, як і хвала радості життя, природності взаємин між людьми, що ста-
виться вище умовностей суспільства.

«Триптих про Володимира Винничен-
ка» включає в себе літературний портрет 
письменника – але й розповідь про поїзд-
ку у Францію, звідки в 1992 р. ми перевози-
ли в Україну колекцію особистих речей на-
шого земляка; етюд про стосунки В. Винни-
ченка з жінками… Мені дехто дорікає: наві-
що оці пікантні речі з особистого життя, 
коли ще творчість письменника ми знаємо 
не дуже добре? Я ж думаю, що одне з одним 
пов’язано. По-перше, як було сказано, мене 
цікавить психологічний портрет художника 
слова. По-друге, цілий ряд реальних «роман-
них» сюжетів Володимира Винниченка сво-
єрідно трансформувалися в його прозі, дра-
матургії… А ще мені кортить спробувати
писати про наших клаcиків (коли це дозво-
ляє обрана тема) в белетристичному ключі, 
так би мовити – а ля Андре Моруа».

В. Панченко

Присутність Г. Ібсена в художньо-
му світі Винниченка-драматурга була ду-
же важливою. Про це свідчать і перегу-
ки між п’єсою українського письменни-
ка «Брехня» та драмою Г. Ібсена «Дика 
качка». У В. Винниченка – антитеза «Ди-
кій качці»: там правда стає джерелом не-
щастя, тут – брехня виявляється «поста-
рілою істиною» і навіть парадоксальними 
чином стимулює «радість життя»!
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Наслідком «подвійної орієнтації» 
Винниченка-художника (на західноєв-
ропейську літературу і на соціалістичні
моделі суспільного переустрою) були
його ідеї «перебудови шлюбу» і «перебу-
дови людини». Його герої воюють з «мох-
ноногими» інстинктами – і в цій бороть-
бі є те, що змушує знову говорити про уто-
пізм  вельми наївних прожектів, які були 
не чужі й самому В. Винниченку, про що, 
зокрема, свідчать і його щоденники, і істо-
рія невдалого співробітництва з МХАТом.
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Роль інстинктів і загалом біологічних начал цікавить В. Винниченка і в драмі «Чор-
на Пантера і Білий Ведмідь», де відтворено гостру колізію між батьківським почуттям  і 
почуттям митця в душі героя. В. Винниченко «анатомує» творчу пристрасть – як і Е. Зо-
ля в романі «Творчість». Драма художника Корнія Каневича, його дружини й дитини має 
багато сходжень з психологічним вузлом у романі Е. Золя. І знову можна говорити про 
«діалог» українського письменника з популярним французьким романістом, про підклю-
чення до роздумів про всепоглинаючу силу мистецтва, про певні сюжетні запозичення.

І все ж, коло питань, які хвилюють В. Винниченка, не є повторенням Е. Золя чи 
Г. Ібсена. Його передусім цікавить можливість людини змінити саму себе, подолав-
ши «біологічний фатум». Серед центральних – і питання про шляхи досягнення гар-
монії в шлюбі, про його «перебудову» задля блага батьків, дітей, суспільства. Адже 
про що б не писав В. Винниченко, його практично ніколи не відпускала думка про до-
сяжність щастя. «Експерименти» показували, що шлях до гармонії – не в тотальному 
бунті проти «мохноногої» природи, а в співробітництві з нею.

Своїми творами В. Винниченко порушував численні «табу», оскільки зосеред-
жувався на сексуальних відчуттях героїв і героїнь, говорив про потаємне і «недозво-
лене», часом епатуючи українську читаючу публіку початку XX століття.

Колоритним є відтворений ним тип жінки винниченківського віку, в рисах якої 
є спорідненість із такими героїнями Г. Ібсена, як його Нора з драми «Ляльковий дім».

З-поміж різних форм літературних сходжень варто виділити приклад травесту-
вання В. Винниченком вставної новели з «Дон Кіхота» М. Сервантеса. Її перелицю-
ванням є повість «Історія Якимового будинку», – звичайно, на суто винниченківський 
лад, оскільки відомий сюжет про «безрозсудно-цікавого» потрібен був українсько-
му авторові для цілком своєрідного (але дуже типового для самого В. Винниченка)
художнього завдання. Занепад Якимового «будинку» – це крах ілюзії, утопії, це сум-
на іронія з приводу... наївних і самовпевнених спроб «перебудови шлюбу»!
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Як важливий компоненту життя, кохання супроводжує героїв більшості творів 
В. Винниченка незалежно від їх жанрових ознак. Але якщо в таких новелах, як «Го-
лота», «Раб краси», «Зіна», «Заручини», «Роботи!», любов постає просто як супут-
ник людського життя, то в ряді п’єс, романів, а також оповідань письменника вона 
виявляється предметом спеціального художнього дослідження. Причому, В. Винни-
ченка цікавлять як психологічні аспекти «життя серця», так і проблематика любові 
в її зв’язках із суспільною мораллю. І психологічна, й соціальна іпостасі кохання для 
нього однаково важливі.

Стосунки між статями він розглядає в загальному контексті моральної пробле-
матики, і це вельми симптоматично. Кохання невіддільне від питань про індивіду-
альну свободу і її взаємозв’язок з усталеними суспільними приписами. Між вибором, 
що його здійснює «Я», між лінією поведінки особистості й панівними в суспільстві 
уявленнями, писаними, а частіше – неписаними правилами може виникати колізія. 
В. Винниченко відзначався неабиякою чутливістю до подібних конфліктів, він не 
раз і сам, ставлячи в центр своїх роздумів «проблему статі», загострював кути.  

Уже в «Силі і красі» молодий прозаїк показав читачеві речі не зовсім звичай-
ні – любовний «дуалізм» молодої жінки, якій нелегко здійснити вибір між «красою» 
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і «силою». Трохи згодом, через п’ять років, буде написано оповідання «Момент», яке, 
як ми вже знаємо, викликало жваву реакцію в «просвіщенних» колах української 
читацької публіки. Повідана в ньому історія короткої любові, що зароджується між 
молодим революціонером і панною в драматичній, ризикованій для життя ситуації, 
психологічно витончена, світла й прекрасна. Але й печальна, бо герой новели зали-
шається наодинці з мукою «осиротілого щастя», яке спалахнуло було на мить (мо-
мент) – і зникло разом із чарівною панною.

Є в цьому творі досить одверте протиставлення усталеної, традиційної моралі 
з її часом суворими, а то й пуританськими вимогами, – і природності та принадності 
душевних і тілесних поривань двох молодих людей; є піднесений і мінорний водно-
час апофеоз «великому, прекрасному процесові життя», частка якого – і ліс, і бджоли, 
і пташки, і «сплетені коханням метелики», і... ці юнак та дівчина, які мовби розчиня-
ються у зеленому рухливому царстві природи. Людська ж мораль згадується як щось 
протиприродне, обтяжене умовностями і навіть лицемірством.

Епіграфом до цієї Винниченкової новели цілком могли б бути слова Г. Флобера: 
«Все природне – прекрасне». Контраст природного – і неприродного, вільного – й скутого
умовностями в творі акцентовано так різко, що фінал його набирає навіть публіцистичного
забарвлення. Врятувавшись від переслідувачів на кордоні, перейти який їм необхідно, 
щоб виконати партійне завдання, юнак і панна змушені розлучитися назавжди. Останні 
репліки героїні – це, власне, квінтесенція авторської думки: «Щастя – момент. Далі вже 
буденщина, пошлість...». Драматичний, щемкий фінал пронизаний, разом з тим, духом ві-
тальності, «безумного щастя побіди життя», поезією молодості і любові.

Є в цій новелі В. Винниченка очевидний гамсунівський фермент: і Винниченко, 
і Гамсун роблять виразний акцент на тому, що людина – невід’ємна частка природи, 
і саме в цьому полягає сенс того контрасту, який виникає, скажімо, в повісті К. Гам-
суна «Пан». Лейтенант Глан, головний герой цього твору, почуває повноту щастя в 
цілковитій самотності, яку він знаходить у лісовій сторожці поруч із вірним собакою 
Езопом, тоді як у цивілізованому світі йому незатишно й прикро. Його особистість 
і справді є «втіленням мужності й лицарства, чужих меркантильному духові, що па-
нує в повсякденному житті».

В. Винниченку було цілком зрозумілим і близьким це протиставлення світу
досконалого (природа) і світу дисгармонійного в своїй жорстокості, фарисействі, мер-
кантильності (суспільство). Побратимство людини й природи в обох письменників 
підкреслене пантеїстичними малюнками лісового життя, поетизацією простих радо-
щів буття. (Знаменно, що цей гамсунівський «знак» помітний і в новелі М. Коцюбин-
ського «Intermezzo», написаній 1908 року, тобто – невдовзі після «Моменту»). Ліс у 
них одухотворений і таємничий, він – живий, як і цих двоє молодих Винниченкових 
героїв, які переживають радість звільнення від смертельного ризику: «Ліс ніби поми-
рився з нами й не дивився так вороже і суворо; дуби із співчуттям поглядали на нас зго-
ри; оголені берези несміливо визирали з-за них і посміхались білим гіллям...

Ліс помирився з нами й провадив далі своє життя, життя кохання, народжен-
ня, росту. На блідих квіточках кущів діловито гуділи бджоли; тукав дятел десь вгорі;
дві пташечки, пурхаючи з гілки на гілку, подивлялись на нас і несподівано зливались 
в обіймах. Літали сплетені коханням метелики або в щасливому безсиллі сиділи на 
листку й поводили вусиками. В траві парами кишіли кузьки. Одбувався великий, 
прекрасний процес життя...».
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Інтонаційно це дуже схоже на зізнання Глана на зразок ось цього: «Як я радів 
запахові коріння й листя, запахові жирної соснової смоли; тільки в лісі все в мені за-
тихало, я почував себе сильним, здоровим, і нічого не затьмарювало душу.... Буває, і 
дощ іде, і буря виє, і в такий ось похмурий день найде безпричинна радість, і ходиш, 
ходиш, боїшся її розхлюпати... Сонце встає, і мене пронизує захват; я беру рушницю 
на плече, завмираючи від радості...».

Гостре відчуття своєї присутності в світі, радість злиття з природою і насоло-
джування самим актом життя, – в такому погляді на людину криється головна точка 
дотику між новелою «Момент» і повістю К. Гамсуна «Пан».

Ця близькість підкреслена навіть стилістично: «Неподалік від моєї сторожки 
стояв камінь, високий сірий камінь...» («Пан») – «Берези шептались між собою, ого-
лені, білі берези...» («Момент»); «У каменя був такий привітний вигляд, він наче ди-
вився на мене, коли я до нього підходив, і впізнавав мене» («Пан») – «Берези визира-
ли з-за дубів і безгучно, радісно сміялися; дуби ласкаво, поважно посміхались в свої 
кудлаті вуса, метелики й кузьки сміливіше пурхали, повзали...» («Момент»).

Отже, контраст природи і цивілізації.
В оповіданні «Момент», як і в повісті «Пан», головною є тема любові, причому 

в обох творах вона виникає як «нездоланна сила, яка не підлягає контролю і не знає 
перешкод і нехтує моральними приписами». Любов – владна стихія, яка бере героїв 
К. Гамсуна і В. Винниченків полон, перетворюючи життя закоханих у «містерію ко-
хання» (Б. Сучков).

В. Винниченку після оповідання «Момент» дорікали, що він постає в цьому творі
як співець «вільного кохання». Це твердження правомірне, але в тому сенсі, в якому О. 
Купрін висловлювався про повість К. Гамсуна «Пан»: «Якщо хочете – це роман, поема, 
щоденник, це листки із записної книжки, написані так інтимно, ніби для самого себе, це 
захоплена молитва красі світу, безмежна вдячність серця за радість існування, але та-
кож і гімн перед страшним і прекрасним ликом Бога кохання».

Це ж мовби про оповідання «Момент» написано: «Головний персонаж залиша-
ється майже не названим – це могутня сила природи». Світ природи вабить своєю 
гармонією, посилюючи відчуття недосконалості світу людського. Подібні контрас-
ти характерні для літератури неоромантизму. Отже, в цьому сенсі новела «Момент» 
може бути поставлена поруч з «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Лісовою піснею» 
Лесі Українки, деякими творами О. Кобилянської (за часом же появи вона виперед-
жувала їх).
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МОМЕНТ
(Із оповідань тюремної Шехерезади)

І раз Шехерезада так почав своє оповідання:
– Слухайте. Було це навесні. Ви ще пам’ятаєте, що то таке весна? Пам’ятаєте

небо, синє, глибоке, далеке! Пам’ятаєте, як ляжеш в траву десь, закинеш руки за го-
лову і глянеш у це небо, небо весни? Е!.. Ну, словом, було це навесні. Круг мене коха-
лося поле, шепотіло, цілувалось... З ким?

А з небом, з вітром, з сонцем. Пахло ростом, народженням, щастям руху і життя, 
змістом сущого... Словом, кажу вам, було це навесні.

А я, мої панове, їхав з моїм контрабандистом Семеном Пустуном до кордону. І 
той кордон я мусив неодмінно у той же день перейти, не ждучи навіть ночі. Але коли 
я сказав це Семенові, він мовчки-понуро озирнув мене, знехотя посміхнувся й, одвер-
нувшись до коняки, сердито крикнув:

– Вйо! Ти!
А Семен цей, треба вам сказати, не дивлячись на своє пустотливе прізвище, був 

чоловік поважний і випускати з себе слів без потреби не любив. Сам був «парниш-
ка» дебелий, «гвардійонець», як казали його односельчани, і на всіх через те дивився
завжди згори вниз. Ступав помалу, важко, серйозно і навіть, коли ловили його «хар-
цизники», не мінявся, тільки ще більш насуплювався, очі робились ще меншими,
колючими і страшно якось біліли губи.

– Справді, Семене, я неодмінно мушу бути сьогодні на тім боці. Це як собі зна-
єте! – з натиском повторив я.

Семен навіть не озирнувся. На величезній його спині сидів цілий ряд блиску-
чих, маленьких, чепурненьких мушок. Коли він робив якийсь поривчастий рух, во-
ни спурхували і прудко літали над спиною, неначе чайки в морі понад скелею. Потім 
знов сідали і сиділи якось надзвичайно недвижно, ніби пильно вдивлялися в мене.

 – Можуть убити, – раптом, верст через десять, суворо пробурмотів він, заче-
пивши віжки за люшню і починаючи робити цигарку.

– Були випадки?
Семен, не хапаючись, подув на книжечку паперу, повагом одірвав один аркушик 

і поліз в кишеню за  тютюном.

ПРОБЛЕМА СТАТІ

Після пережитого в 1905 році революційного збудження, яке обернулося не-
справдженими надіями на оновлення життя, барометр суспільних настроїв у Росії 
почав сигналізувати про втому й депресію.

Художня література, ясна річ, теж відреагувала на зміну ситуації в сус-
пільстві, на нові запити, зацікавлення, настрої. Один із оглядачів літературного 
життя початку XX ст. констатував у 1908 році несподівану метаморфозу: після 
«наелектризованої атмосфери мітингів» читачеві пропонувалося зануритися в 
«солодко-загадкові таємниці оголень та статевих ексцесів». «Реабілітація» пло-
ті була формою протесту проти міщанської моралі, «фіговий листок моралізму» 
здирався багатьма з «притаманною російській психології пристрастю до край-
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– А чому не було?.. Чи на те розуму треба, аби вбити чоловіка?
– Але було, що й не вбивали?
Семен лизнув папір, витер сірника, пихкнув кілька раз і, беручи віжки, зволив 

промовити:
– А чому не було? Було, що й не вбивали. Вйо!
– Ну, то й мене не вб’ють! – постановив я.
І, пам’ятаю, мені раптом стало страшенно смішно: я – мертвий. Ці мушки, Семе-

нова спина, конячинка, на якій підстрибувала комічно і глупо якось шлейка, Семенова
шапка з прогризеним верхом і... я – будучий мертвяк. Лежу десь, в якому-небудь яру 
дикому, порожньому, надо мною небо, на виску маленька чорна ранка, а над ранкою 
кружком сидять такі ж самі блискучі, зеленкуваті мушки й ніби ворожать, заглядаю-
чи у неї, туди, всередину, де оселилась смерть. І лице моє теж зеленкувате, тверде... А 
на скелі якійсь сидять чорні, великі, таємні ворони і ждуть чогось...

– Як надокучило носити голову на плечах, то йдіть, – раптом несподівано бов-
кнув Семен і, шарпнувши віжками, понуро крикнув: – Вішта! Ти! Кукурудзяна...

Я посміхнувся. 
«Кукурудзяна» заспокоїлась і знов затупала байдуже й неуважно.
Пам’ятаю, село виринуло якось несподівано для мене. Не доїжджаючи до його, 

Семен для чогось підвівся на возі, пильно подивився вперед і, звертаючи кудись вбік, 
злегка повернув до мене голову й, тикнувши рукою кудись наперед, муркнув:

– Границя.
Я глянув туди, вперед. Далеко-далеко темніла, як тин, смуга лісу. Мені якось 

стало холодно в грудях і завмерло серце. Так. Аж ось він, цей кордон. Я жадливо ди-
вився туди, в залите сонцем поле, на краю якого стояв цей тин, і чув, як мені якось тіс-
но, нудно, неспокійно.

– Ви мене зараз поведете, Семене? – спитав я. Семен  повернув  до мене свій  
жовто-смуглявий гострий ніс, підстрижені вуса й здивовано промовив:

– Але! А чи я вже нажився на світі, щоб вести вас удень? Он, маєте ліс, в тому лі-
сі є жовніри, то йдіть їм у руки. А мене лишіть ще пожити трохи на світі... Ая!

Справа, очевидно, стояла зовсім кепсько, раз примусила на таку силу слів само-
го Семена Пустуна.

– Значить, просто йти на ліс?

нощів», внаслідок чого «хвиля статевого руху... змусила кинути меч соціально-
го протесту».

Російська література початку нового століття давала для подібних узагаль-
нень чимало підстав. Навіть Лев Толстой не залишився байдужим до «проблеми 
статі»: після «Крейцерової сонати» він написав повість «Отець Сергій», в якій ду-
шу старого монаха-аскета безжально терзають поклики плоті, що їм намагається 
опиратися голос духу. То що вже казати про молодшу генерацію письменників –
Л. Андреєва з його скандальним оповіданням «Безодня», Ф. Сологуба, автора ро-
манів «Дрібний біс» та «Навії чари», О. Купріна, який своїми оповіданнями «Сула-
міф» і «Морська хвороба» підключався до обговорення «проблеми статі», М. Арци-
башева, чий роман «Санін» мав винятково велику читацьку аудиторію, А. Камен-
ського, М. Кузмина, С. Сергєєва-Ценського.
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– А я. Просто на ліс, жовнірам у руки.
Ми їхали якимсь лугом поза городами. Верби схилялись над нами, і мені чогось 

жаль було їх, цих любих, добродушних, невередливих верб. Поле сховалось, а з ним 
сховався й той таємний тин. Ми раптом зупинились.

Семен мовчки зліз із воза, підійшов до мене й, незадоволено-суворо, дивлячись 
убік, бовкнув:

– Так ви таки зараз хочете йти?
– Таки зараз.
– Можуть убити.
– Не вб’ють.
– Ну, то лягайте, – сердито хитнув він головою на віз.
Я, не питаючись, для чого лягати, покірно ліг і, зустрівшись поглядом з вербою, 

криво посміхнувсь до неї. Семен прикрив мене рядном, яке дуже пахло огірками, й 
одійшов. Потім я чув, як він зліз на візок, який від цього затрусився й заскрипів, по-
нуро вйокнув, і ми рушили.

Мабуть, ми їхали знов без дороги, бо мене хитало, як в колисці, об колеса шару-
дів бур’ян, і коняка часто зупинялась, десь хапаючи на ходу траву. І, пам’ятаю, коли 
мене хитало, я здавався собі трупом, який везуть уже від кордону.

Довго так їхали, а я тільки бачив перед очима масу соломинок, які кололи мене 
в лице, та сіре рядно і чув, як понуро вйокав Семен і пирхкала конячка. 

Раптом знову зупинились. Рядно піднялось надо мною, а замість його глибоко-
глибоко синіло небо, і якоюсь незграбною скелею під ним стирчала Семенова голова 
в шапці з його гострим, ніби мертвим носом і чорно-сивими, наче посиланими попе-
лом, підстриженими вусами.

– Вставайте! – муркнув він. 
Я підвівся. Візок стояв біля повітки, проти якої, по другий бік подвір’я, стояла ма-

ленька, задумлива хатка, а між ними – ворота на вулицю.
– В повітку! – хитнув Семен головою і кинув навкруги пильно суворим оком. – 

Розпряжу коняку та й поведу вас.
Я теж озирнувся, зстрибнув з возика й побіг до повітки. Одчинивши двері, я 

ступив до неї... і від несподіванки закам’янів: на розкиданій соломі, якраз проти две-

Хвиля цього «статевого» буму (в якій був і чималий домішок каламуті) до-
котилася і до В. Винниченка, хоча в 1905-1906 роках його й поглинула партійна 
іяльність, а восени 1907-го, втікши з тюрми, він змушений був емігрувати з Росії на 
цілих сім літ. Мешкав у Львові, Женеві, на Капрі, в Парижі, інколи – нелегально 
– приїздив  додому, був у Києві, на Житомирщині, в інших містах, але то були все 
ж тільки епізоди. 1907-1914 роки в біографії В. Винниченка – це  передусім життя 
за кордоном. Хоча контакти з українським літературним світом у нього залишили-
ся достатньо тісними, а з 1908 р. перед В. Винниченком з допомогою М. Горького 
відкрилися й російські журнали, збірники, видавництва. Збереглося листування, 
яке свідчить про співробітництво (або ж спроби співробітництва) В. Винниченка з 
журналами «Вестник Европы», «Современный мир», збірниками «Знание» і «Зем-
ля», видавництвами «Польза» і Московським книговидавництвом.

«Ми вже знаємо, що сам В. Винниченко рішуче заперечував, коли Є. Чикаленко
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рей сиділа... – уявіть собі!.. – сиділа панна. Сама настояща, городська панна, в гар-
неньких черевиках, що визирали з-під сукні, з солом’яним бриликом на колінах, з 
здивовано направленими на мене очима. А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті й 
великі. Я рішуче нічого ніколи не мав проти гарненьких панн, але в повітці, на соло-
мі, в подвір’ї контрабандиста... Я мусив почувати себе ніяково. 

– Можна ввійти? – ні з того ні з сього промурмотів я. Очі панни ще більш поши-
рились, потім швидко пробігли по мені, здригнулись і бризнули сміхом.

– О, будь ласка! – галантно повела вона рукою круг себе і навіть посунулась 
трохи по соломі, ніби увільняючи мені місце. А очі її зо сміхом і з цікавістю дивили-
ся на мене.

– Дякую, – засміявся й я. Мені зразу стало легко й весело. Я непомітно озирнув 
її. В темному волоссі їй запуталась соломинка і дрижала над вухом; нижня губа, як у 
вередливих і гарненьких дітей, була трохи випнута наперед. В повітці було темнува-
то, пахло вогкістю, шкурами, зіпрілою соломою.

– Ви, товаришу, мабуть, переправляєтесь через кордон? – спитала вона.
– Угадали. А ви теж?
– Я теж.
Ми обоє чогось засміялись.
Влетіла ластівка, защебетала і вилетіла. Пам’ятаю, в якомусь кутку повітки

тягнулась до землі жовта смуга проміння і здавалась золотою палицею, припнутою 
до стіни; за повіткою Семен когось лаяв, мабуть, конячинку; в двері видно було, як
літали, наче чорні стріли, ластівки. З темних кутків повітки віяло якимсь стародавнім
сумом, якимсь журним затишком. Десь з досадою гуділа оса.

Раптом у двір, пам’ятаю, швидко ввійшов якийсь дядько, покликав Семена й
поспішно, таємниче почав щось тому говорити, часто поводячи очима до повітки, до 
поля, до села. Семен понуро стояв і слухав, спустивши вздовж тіла руки. Ми жмовчали.

Панна раптом озирнула себе й засміялася. Ах, якби ви знали, який сміх у неї 
був! А сміх є дзеркало душі. 

– Боже мій, як я вбралася! – скрикнула вона і,  швидко вставши, почала знімати 
соломинки, які, мов золоті прикраси, висіли круг її сукні й хиталися. – Знаєте: я вже 
два дні тут лежу, в оцій повітці! – засміялась вона до мене. – Ій-богу! Все чогось не 

картав його за «горьковщину», а потім – за  «андреєвщину» й «арцибашевщину». 
«Щодо критики «Момента», то Сергієві (Єфремову – В. П.) я можу сказати, що ні-
чого Арцибашева не читав. Збираюсь вже давно прочитати «Саніна», але ніяк не мо-
жу добути», – писав В.Винниченко своєму «патронові» із Женеви 17 жовтня 1907 
року. На той час ним уже були написані й оповідання «Момент», і драма «Шаблі 
життя», – отже, генетичні зв’язки з «Саніним» могли виникнути лише пізніше. А по-
ки що С. Єфремов (якщо судити з листа Є. Чикаленка й Винниченкової відповіді на 
нього) реагував на типологічні сходження. Вони й згодом мали місце: і «ніцшеанців-
соціалістів» Винниченка, і Саніна Арцибашева однаково не влаштовує стара мораль. 
Для Володимира Саніна мета життя – «в насолодах», він скептик і трохи цинік, яко-
му, між іншим, і Ніцше з його Заратустрою видається «напыщенным»!), а головне – з 
Винниченковими «імморалістами» його споріднює бажання не загубити себе в ситу-
ації, коли падають старі ідоли і гряде велика «переоцінка цінностей».
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можна йти. А тут гарно, правда? Наче індійський вігвам, чи як то у їх зветься? Мені 
дуже подобається. Сумно тут якось. Семен мені їсти сюди носив. Тільки трошки вже 
нудно стало. Ну, нічого, будемо тепер вдвох нудитись. Правда? Тільки слухайте: що 
ви стоїте так, знімайте з мене солому. Гарний кавалер!

А мені, признатись по правді, хотілось би ще більш обсипати її цими соломинка-
ми, які так через щось були до лиця їй. Я, сміючись, сказав їй це. Вона теж засміялась, 
схопила з землі цілу жменю соломи й, простягнувши мені, сказала:

– Ану, нате!
Я спокійно взяв солому й, не вагаючись, обсипав нею її голову, плечі, груди.
Вона навіть не встигла рук піднять і стояла з здивовано поширеними очима.
– От, тепер дуже гарно! – сказав я.
В сей мент в дверях з’явилась велетенська постать Семена й ввійшла в повітку. Не 

звертаючи уваги на солому на панні, він подививсь кудись в куток і суворо промовив:
– Треба зараз тікати! Стражники трусять уже товаришів. Зараз у мене будуть.
Ми приголомшено перезирнулись з панною.
– Чого ж вони шукають? – спитала вона глухо.
– Якусь панночку шукають. Мабуть, підглядів хтось, – додав він тихше. – 

Треба тікать.
– Куди ж тікати? – чогось і я тихо промовив.
– Тікати на той бік. Хай панна йдуть з вами. Поки вони прийдуть, ви добере-

тесь до лісу.
Губи Семена були білі, тонкі, очі зиркали з своєї глибини гостро, поривчасто.
– Добре? – звернувсь я до неї.
– Як знаєте, – здвигнула вона плечима.
– Чекайте-но! – бовкнув Семен і вийшов з повітки, зачинивши за собою двері. 

Ми зостались самі. Була якась жовта напівтьма з золотою смугою в кутку. Панна, з 
повислими на ній соломинками, з великими очима, з суворо застиглою постаттю, зда-
валась якоюсь фантастичною феєю. Сум десь вийшов з повітки, а в кутках її наче за-
сіло щось злорадне, єхидне, зле і слідкувало за нами.

Десь загомоніло двоє голосів. Ми, дивлячись одне на одного, напружено слуха-
ли... Стихло... Оса роздратовано гула десь і жикала крилами об солому. Захрюкала під 
повіткою свиня, тяжко зітхнула і, мабуть, лягла.

– О, тільки не стражникам в руки! – раптом зірвалась панна з місця й прудко, 
твердо заходила по повітці. – Тільки не це! Тільки не це!.. У вас револьвер є? – вмить 

Деякі зі своїх творів В. Винниченко писав по-російськи, і це його «загравання» 
з російською літературою викликало в українській пресі суперечливі оцінки, хоча 
починалося воно й не від доброго життя. Траплялося, що повісті й романи Вин-
ниченка друкувалися поруч із творами М. Арцибашева, Л. Андреєва, Є. Чирикова, 
І. Буніна, і нам зараз важливо зафіксувати ось цю включеність українського пись-
менника в російську літературну атмосферу, характер якої не в останню чергу ви-
значався широким інтересом до проблеми статі.

У романі М. Арцибашева «Санін» автор  постійно акцентує на тому, що ста-
вить його персонажів, молодих жінок і молодих чоловіків, у «видовий», біологіч-
ний ряд. Він, автор, осереджується на сексуальних відчуттях і переживаннях геро-
їв, які зібралися в провінційному українському містечку (що в ньому впізнається 
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зупинилась вона передо мною. Великі, чисті очі її змінилися, стали якісь злі, сталеві, 
темні. Дитяча нижня губа тісно стислася з другою, і, здавалось, вона держала голку в 
цих губах. Вся вона стала якась туга, тверда. Я вийняв револьвер і дав їй. 

– А стріляти ви вмієте? – хмуро й тихо спитав я.
– Убити себе зумію, – муркнула вона злісно й, розстібнувши кофточку, засуну-

ла на груди револьвера.
Зачулась важка Семенова хода. Він ввійшов з якимись свитками в руках і, по-

даючи їх мені, сказав:
– Одягніться. І просто на той ліс. Границя у самому лісі... А я забавлю їх тут. 

Свитки якось з книжками пришлете... Поспішіться!
Серед свиток була жіноча хустка, а для мене – шапка. Ми мовчки, похапцем 

одяглись.
– Ноги з-під свит видно... Нічого, – муркнув Семен... – Полем  будете йти... Аби 

здалека не впізнали... Неділя, в полі нікого нема... Хай Бог помагає... Хутчій!
Ми поховали під свитки свої брилі і вийшли. На вулиці було тихо й пусто. 

Хатка задумливо дивилась собі віконечками; пурхали ластівки; небо синіло так
ясно,  так спокійно,  привітно.  Плутаючись  в  своїх важких свитках, озираючись, 
з напруженими великими очима, з щільно стиснутими устами, ми бігли, спотика-
лись, озирались, помагали одне одному, і бігли, й бігли. Перелізли через перелаз, 
перестрибнули якийсь рівчачок, вскочили в коноплі, що вдарили на нас гострим 
духом, і, лишаючи за собою широкий слід, вибігли на дорогу. З дороги видно було 
далекий тин лісу.

Пам’ятаю, – зупинились. Важко й часто дихаючи, ми озирнулись і глянули на-
зад. Пусто було. Мовчки стояли біля городів тихі верби, і тільки деколи меланхолій-
но шаруділи волохаті зелені коноплі.

На підборідді панни блищали краплі поту, волосся висмикнулось з-під хустки 
й дикими, серпосхожими пасмами обіймало лице. Свитка незграбно висіла на плечах 
і тягнула їх донизу.

– Душно... – хрипло промовила вона. – Далеко ліс?
– Он! – хитнув я головою наперед. 
– Не треба вже бігти... – притулила вона руку до серця. Ми пішли. Було сором-

но, злісно, шкода чогось.
Свитка плуталась між ногами, шапка, як гарячий компрес, гріла голову, бриль 

ввесь час випадав із-під свитки.

рідна для Арцибашева Охтирка), – Ліди Саніної, дівчинки-красуні; самовпевнено-
го підкорювача жінок, порожнього внутрішньо, але сильного й красивого ротмістра 
Зарудіна; самозакоханого не то художника, не то філософа, не то «партійця» Юрія 
Сварожича і ще багатьох героїв цього скандального свого часу роману.

З-під пера М. Арцибашева (та й не його одного) постала нова міра відвер-
тості, – нова, звісно, не в порівнянні з «Декамероном» чи маркізом де Садом, а в
порівнянні з поточною літературою (новим же щодо Бокаччо чи хоч би й зухвало-
го французького маркіза було те, що в них інтригувала сама дія, любовна пригода, 
у прозі ж початку XX ст. значно  виросла  увага до психології еросу, до гри інстинк-
тів, підсвідомості тощо).
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Ми озирались, але нікого не було на дорозі.
– Спочинемо... – промовила панна.
Ми сіли під хлібами. Панна озирнула мене і без посмішки сказала:
– Який ви смішний у цьому. – Потім стомлено зняла у мене з голови шапку і по-

клала коло себе.–Так краще,– слабо посміхнулась вона.
Пам’ятаю, від цього я почув її якоюсь близькою мені.
– Боже! Ви мокрий ввесь. Чекайте! – Вона вийняла з-під свитки хусточку і по-

чала витирати мій лоб з серйозним і заклопотаним виглядом. – Так. Тепер добре.
Мені говорити не хотілось. Я тільки міг дивитись на неї. Не знаю, чи бачила во-

на, що мені хотілось сказати їй... Не знаю.
Потім ми знову пішли. Озирались рідше, але пильніше дивились вперед до лісу, 

який все наближався та наближався до нас.  
– Кордон у лісі? – спиталась вона.
– Здається. Так говорив Семен.
Перед нами далеко зачорніла підвода. Пам’ятаю, ми якось разом озирнули одне 

одного й весело зареготались.
– Єрунда виходить? – питаюче й зо сміхом сказала панна.
– Хм! – безпомічно озирнувся я.
– Знаєте що? Давайте сядемо й закриємо ноги. Ніби спочиваємо.
– Правильно!
Сіли. Заховали ноги під свитки і знов обдивились самих себе.
– Ні! Ми так схожі на старців, – засміялась вона. – Так не можна. Сядьте інак-

ше. Не так... Сховайте ноги в пшеницю.
– Це – жито, – для чогось поправив я.
– Все одно. Ну, так...
Вона ставала все ближчою й ближчою мені. Здавалось, ми давно-давно колись 

разом жили десь, потім розлучились, а тепер знову зійшлись.
Віз наближався... Ось уже порівнявся з нами. На йому сиділо троє дядьків з до-

вгим, аж до плечей, волоссям і в капелюхах, похожих на перевернені догори ринки. 

Нову міру відвертості пропонував своїм читачам і В. Винниченко, починаючи 
вже з першого свого оповідання «Сила і краса», яке неоднозначно сприймалося колом 
«Київської старовини». Відомо, що В. Науменко, головний редактор журналу, а також 
старогромадівець П. Житецький вважали деякі його твори просто непристойними
і ховали їх від очей власних дітей. Така їхня реакція була спричинена оповіданнями 
«Моє останнє слово (Дрібниця)»; «Момент», «Рабині справжнього», «Таємна приго-
да», «Чудний епізод». Само собою зрозуміло, що романом «Чесність з собою» – теж.

І. Нечуй-Левицький приблизно тоді ж стверджував: «Добродія В. Винничен-
ка можна залічить до еротистів, до письменників-еротоманів, як-от Мопассан, Вер-
лен, Бодлер, Оскар Уайльд. Його еротоманія скинулась і на декадентську еротома-
нію Ф. Сологуба, Андреєва й Каменського». Частина передплатників газети «Рада» 
й журналу «Літературно-науковий вісник», де друкувався В. Винниченко, на знак 



409РОЗДІЛ VII Жінки у творчості й житті

Двоє з них сиділо, поспускавши ноги через полудрабки, а третій поганяв. Вони всі 
пильно подивились на нас і пробігли далі.

– Зійшло! – весело хитнула панна головою. – Ходім! Та скиньте вашу шапку. 
Сподобалась. Дайте сюди!

І вона здерла з голови мені шапку, ласкаво-тепло посміхнулась і сунула шапку 
в кишеню своєї свитки.

– Коли треба буде, дам... А гарно, правда? – раптом весело засміялась вона.
Я якось озирнувся на себе й справді помітив, що мені тепер дуже гарно стало – 

якось бадьоро, цікаво, дужо.
– Як вас зовуть? – спитався я її раптом. Вона лукаво глянула на мене:
– А вам для чого?
– Як то для чого?.. Цікаво знати, з ким ідеш.
– Фу, казна-що! Хіба коли я вам скажу, що мене звуть Галею, Манею, то ви вже 

знатимете мене? Не скажу.
– Через що?
– Не хочеться. Так краще. І сама не хочу знати, як вас зовуть. Я знаю, що у вас 

карі очі, потім... Яке у вас волосся?.. Русяве, здається. Ну, да... Русяве волосся. Ну, і 
так далі. А ім’я – пошлість. Правда? – підняла вона якось мило брови й засміялась.

Я теж засміявся. Рішуче, я знав її, – ми десь жили і разом. Може, вона була ко-
лись веселою берізкою, а я вітром? Вона тремтіла листям, коли я співав їй в тихий ве-
чір пісню вітра? Хто скаже, що ні? Може, ми були парою колосків і близько стояли 
один коло одного? Хто його зна, але я знав її давно-давно.

А ліс присовувавсь все ближче та ближче. Темна  стіна його тупо, мовчки диви-
лась на нас, і вороже щось було в цьому погляді, холодне, заховане в собі.

– Ліс... – тихо прошепотіла панна, дивлячись на мене уважними, ніби трохи зди-
вованими очима.

– Треба обережно йти тепер... – одповів я.
– А знаєте, мені чогось зовсім не страшно... Цікаво тільки дуже... – здивовано по-

сміхнулась вона. Я глянув на неї. Надзвичайно гарна була вона тоді. І, пам’ятаю, в гру-
дях мені сколихнулась якась хвиля, велика, тепла хвиля чулості, знаєте, така хвиля,

протесту проти його «непристойних» творів почала засипати редакції обуреними 
листами і навіть відмовлятися від передплати!

Читачеві, звиклому до неписаного етичного кодексу «Миколи Джері» чи рома-
ну «Хіба ревуть воли, як ясла повні», нелегко обжитися серед несподіваних для ньо-
го реалій художнього світу В. Винниченка. У «Моєму останньому слові» (1903) він
зустрічався з персонажем-студентом, який змагається з власним «гріхом» аутоеро-
тизму. В «Рабинях справжнього» (1907) він міг би зустрітися – якби не сувора редак-
торська рука Є. Чикаленка! – з лексикою, вельми дражливою з т. з. неписаних канонів 
української прози: «полові органи», «жіночі груди», «ляжки»... Є. Чикаленко, прочитав-
ши «Рабинь справжнього», шпетив В. Винниченка: «Не побивайте Ви, голубе, рекорда 
новітніх російських порнографів. Не псуйте Ви своєї слави! Гляньте Ви на Мопассана, 
у нього ще рискованіші місця виходять художественно; твори сі залюбки читатимуться 
ще не одним поколінням, а твори сучасних порнографів умруть ще за їх життя».
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яка буває, коли ви несподівано, від нудьги, заходите в храм, і вас охоплює, разом з 
хвилею згуків, ціла хмара асоціацій, почувань, і ви почуваєте, як вам стає безмірно 
журно, тепло, затишно.

– Знаєте, ви надзвичайно гарні зараз! – проти волі вирвалось у мене.
Вона злегка почервоніла, очі ласкаво глянули на мене, й вона засміялась:
– Я не знаю, що треба сказати на це...
Нам обом стало якось радісно-ніяково, і ми мовчки швидше пішли до лісу.
Пам’ятаю, після того ми вже не балакали. Іноді тільки озирались назад, переки-

дались короткими фразами й, зустрівшись на мент очима, потуплювались і мовчки 
йшли далі. Стіна лісу ставала вищою, виразнішою.

Ми не знали, де йшла та межа кордону; може вона була тут же, зараз, може, ще 
далеко десь; може, вже якась пара очей пограничника стежила за нами, а рука пробу-
вала, чи добре зводиться курок. Ми напружено водили очима по стіні, пролізали по-
глядом між дерева і нишпорили між ними... Але стіна злісно-лукаво, холодно ховала 
за собою те, що ми шукали, і чекала нас. 

– Не видно нікого... – шепотіла панна.
– Не видно... – шепотів я. 
І мені щоразу хотілось взяти її за руку, притулитись, злитись з нею і так іти да-

лі. Надзвичайно хотілось... Але...
І ось стіна вже зовсім перед нами. Зійти з дороги, перейти вузеньку нивку жи-

та – і ми в лісі.
Ми озирнулись. Дорога наша стояла порожньою і далеко там вливалась, наче 

бура річечка, в зелене море хлібів. Тихо було. Не так тихо, як десь у городі вночі, де 
мертво спить і камінь, і страждання, і ніч тонко дзвенить у вухах, як кажан вічнос-
ті. А тихо тишею поля, де йде великий, здоровий, вічний процес народження, де
вітрець лащиться і грається з квітками, кібець, як прив’язаний за нитку, часто трі-
почеться на однім місці і, ніби вирвавшись, кидається згори в зелений хліб; а в хлі-
бі одбувається якась шамотня, якась боротьба інтересів кузьок, черв’ячків, мишей, 
колосків.

– Ходім... – прошепотіла панна.
– Ходім... – прошепотів я.
І знов мені захотілось взяти її руку... Але...
Ввійшли в жито. Зашаруділо жовто-сиве жито, застрибали перед ногами кони-

ки... Ліс стояв недвижно, чекаючи.
– Слухайте! – раптом зупинилась панна. – Як мене вб’ють, а ви зостанетесь жи-

ві, напишіть по такій адресі... – вона сказала адресу і кілька раз повторила її. – Напи-
шіть так: «Мусю вбито на кордоні. Вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя». 
Більше нічого... Чуєте?.. Зробите?

– Зроблю... – тихо сказав я, і... мені жагуче хотілось взяти її руку, тільки одну ру-
ку в цьому рудому, шершавому рукаві... Але...

– Ну, тепер ходім! – рішуче прошепотіла вона і, зустрівшись з моїми очима, ні-
би впилася в них поцілунком своїх очей, і ми рушили... Тихо, помалу, щохвилини зу-
пиняючись і впиваючись очима в нерухомий тин дерев... – Чуєте ж: «Як вмирають ті, 
що дуже люблять життя!» – раптом повторила вона.

Я мовчки хитнув головою.
Жито скінчилось. Починався ліс.
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Старі товсті дуби, широко розставивши волохаті руки-віти, ніби приймали нас 
в свої зрадливі обійми. Стрункі берези, білі, мов оголені до пояса, соромливо стоя-
ли між дубами і ховалися за ними. Здивовано перестрибували з гілки на гілку якісь 
пташки.

– Сядемо... Треба роздивитись куди йти... – прошепотів я.
Ми ввійшли в кущі і, вибравши місце, звідки нам було видко ліс, а нас самих не 

видно, сіли.
І стали дивитись. Стовбури, стовбури, стовбури, плями сонця, кущі, тіні...
– Я нічого не помічаю... – прошепотіла Муся.
– Я теж.
– Мабуть, далі...
– Мабуть.
– Посидьмо ще трохи... Гарно тут... Спішити нічого...
– І вона тихо, журно, лагідно посміхнулась до мене.
Ми затихли. Ліс ніби помирився з нами й не дивився так вороже і суворо; дуби 

із співчуттям поглядали на нас згори; оголені берези несміло визирали з-за них і по-
сміхались білим гіллям.

Ліс помирився з нами й провадив далі своє життя, життя кохання, народження, 
росту. На блідих квіточках кущів діловито гуділи бджоли; тукав дятел десь вгорі; дві 
пташки, пурхаючи з гілки на гілку, подивлялись на нас і несподівано зливались в обі-
ймах. Літали сплетені коханням метелики або в щасливому безсиллі сиділи на листку
й поводили вусиками. В траві парами кишіли кузьки. Одбувався великий, прекрас-
ний процес життя.

Люблю я цей процес у лісі, в полі! Чистий він, не скалічений цими моралями 
людей, не заслинений лицемір’ям похоті, сильний, одвертий, простий. Люблю цих 
кузьок, пташок, цих маленьких, несвідомих протестантів проти лицемір’я старшого 
брата свого – людини.

Оддаючись зо всею силою цьому процесові або, як сказав би цей брат-людина, 
«зо всім цинізмом», вони, ці кузьки, метелики, ніби говорять йому: «На, дивись, нам 
не треба ховатись, у нас нема незаконнорождених, у нас нема пашпортів, моралів, 
«уложеній о наказаніях», ми маленькі, здорові, чисті циніки».

    Ми з Мусею дивились на їх, а вони літали, повзали круг нас, ці циніки, вилі-
зали парами, сплетені коханням, нам на коліна, сідали на голови. Квітки дивились на 
нас і пашіли духом кохання і цвіту. Берези шептались між собою, оголені, білі берези. 

– Душно якось... – прошепотіла Муся, глянувши на мене довгим блискучим по-
глядом.

А я мовчки дививсь на неї, і чудно мені було якось. Ми – двоє людей, загна-
них другими людьми, – сидимо і маємо зараз через щось іти ще до якихось інших 
людей, що десь стоять у цьому лісі серед його кохання і ждуть нас з смертю в руках. 
Ми – двоє загнаних людей, близькі, з очима, повними ласки й тепла одне до одного, з
бажанням злити це тепло докупи, впитись цим теплом, цією ласкою, цим великим да-
ром життя, ми, двоє людей, а не кузьок, – сидимо і не сміємо цього зробити, бо... бо ми 
ж всього кілька годин знайомі одне з одним. Ми можемо зараз умерти, не стане ні мо-
ралі, ні законів, не стане ні кузьок, ні ласки, ні тепла, але ми... не сміємо.

– Чого ви дивитесь так пильно на мене? – спитала Муся і з ласкою закрила мені
очі рукою.
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Тоді я схопив цю руку, притулив її до губ і завмер. Муся дивилась на мене якось 
тепло, задумливо, сумно.

– Будете згадувати, як уб’ють мене? – прошепотіла вона.
– Вас не уб’ють!
– А я вас буду...
Я присунувсь ближче до неї і притуливсь лицем до плеча її.
Свитка колола лице, але була миліша оксамиту. Груди її почали здійматись ви-

ще, частіше.
– Не треба... – прошепотіла вона.
– Вам неприємно? – глухо спитав я.
– Ні... так...
– Так чого ж не треба?
Вона повернула до мене голову, посміхнулась і любовно-тихо погладила лівою 

рукою по лиці.
Берези визирали з-за дубів і безгучно, радісно сміялися; дуби ласкаво, поважно 

посміхались в свої кудлаті вуса; метелики й кузьки сміливіше пурхали, повзали... А 
там, далеко, десь у вогкій глибині, в таємній напівтьмі лісу, ждала смерть... Хай жде! 
Хай жде, чорна, слизька, огидлива... 

– Мусю!..– пригорнувсь я.
Вона глянула в мої очі, в мої жадно розкриті губи. 
– Ні. Не треба...
– Мусю!..
– Ходім уже... Пора...– злегка одвела вона мою голову. – Нате шапку, надіньте, 

і ходім... Пора...
Ліс похмурився. Злякано спурхнули пташки й полетіли в глиб його.
Темна глибина ждала нас.
Я надів шапку, ми встали й, не дивлячись одне на одного, тихо посунули вперед. 

Ліва щока моя горіла, в руці ще була теплота її ручки, а в грудях з таємної вогкої гли-
бини вже вповзало щось чадне, незграбне, холодне.

Зціпивши зуби, високо піднявши брови, ми обережно ступали і, хруснувши су-
хою гілкою, зупинялись, озирались і слухали.

У тому ж листі (від 14 листопада 1907 р.) Є. Чикаленко цікаво описує реакцію 
«інтелігентного українського Києва» на ще одне оповідання В. Винниченка – «Мо-
мент»: «Ваше оповідання «Момент» викликало багато розмов. На лекцію Грушев-
ського зібрався весь інтелігентний український Київ, і в перерві якось зайшла розмо-
ва за «Момент», багато цікавого довелося почути, але лаяти ніхто не лаяв. Завважи-
ли тільки, що «Муся» (героїня твору. – В. П.) така, якою її виставлено, не могла зро-
бити того, що зробила. Тут одні стали доводити, що, власне, між ними (героями опо-
відання. – В. П.) «нічого» й не вийшло, а інші доводили, що вийшло. Поділились на 
два гурти, почали перечитувати місця, і все-таки не прийшли до однієї думки».

«Проблема статі» в усіх її іпостасях спершу була заявлена в західноєвропейських 
літературах. Саме звідти йшла та хвиля, яка пробуджувала і в українській літературі ін-
терес до проблем спадковості кохання, шлюбу, свідомості й підсвідомості, інстинкту й 
розуму, моралі, стосунків між чоловіками й жінками. Можна в цьому зв’язку зіслатися
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– Де ж саме межа? – питала Муся. Я здвигував плечима і йшов.
І чим далі ми йшли, тим я більше був певний, що нас уб’ють, що ми несподівано 

наліземо на варту, побіжимо – і... все. Але, пам’ятаю, не було нічого по всій істоті: ні 
страху, ні суму, ні жалю, тільки одне величезне напруження, одне велике наближення 
до чогось фатального, неминучого, один якийсь величезний пульс протесту, бороть-
би всієї істоти з цим призначеним, неминучим.

Ми то лягали, і я, приклавши вухо до вогкої землі, напружено слухав, сподіва-
ючись щось почути, то повзли рачки там, де рідко було дерев; то, як дві тіні, пробіга-
ли від стовбура до стовбура і завмирали, великими очима дивлячись вперед і ловля-
чи кожний писк, кожний рух лісу.

А ліс мовчав і ховав в собі свою таємницю. Тут не було вже білих беріз, не було 
метеликів, земля була вогка, чорна, вкрита гнилим листям та безліччю маленьких гі-
лочок, які хрускали під ногами. Напівтьма дивилась на нас вороже, погрозливо, без-
жалісно.

– Дайте руку... – прошепотіла Муся. Я глянув на неї. Вона була бліда. Очі горі-
ли напруженням і були великі, прекрасні.

«Так, як вмирають ті, що дуже люблять життя», – згадалось мені. Я стиснув їй 
руку, вона мені, але зараз же й забули про себе і знову пірнули в це наближення, в це 
чекання, в цей майже незалежний від нашої свідомості велетенський протест наших 
істот.

Серед дерев засіріло.
– Ш –ш! – зупинились ми.
Якийсь просвіт… дерева рідше…
«Там!» – мовчки глянули ми одне на одного… Ступили кілька кроків і завмер-

ли… Десь тукав дятел… Шашіль гриз дерево… Одірвавсь сухий лист, зигзагами захи-
тався і впав…

– Ш-ш!..
Ще кілька кроків… Просвіт більше… Засивіло небо… Руки дрижали, під грудьми 

проходили холодні хвилі, серце гупало…
Я зробив знак, випустив її руку, і ми поповзли, безшумно переставляючи колі-

на і вибираючи руками місця без гілок. Я озирався й дивився на Мусю; з висмикну-

на художню практику Лесі Українки з її «Блакитною трояндою», О. Кобилянської (по-
вісті «Людина», «Царівна», «Некультурна», «Вальс меланхолійний»), М. Коцюбин-
ського (новели «Поєдинок», «Сон»), І. Франка («Сойчине крило»).

Соціальна проблематика тут взята в її психологічному аспекті. На першому пла-
ні виявляються гострі внутрішні конфлікти, моральні колізії, обтяжені часом фаталь-
ною спадковістю (як у «Блакитній троянді»), голосом «предковічних» інстинктів, за-
галом біологічного начала; гра пристрастей; зіткнення природного й догматичного...

У багатьох творах В. Винниченка, написаних у 1906-1920 рр., на зміну різким 
соціальним контрастам, що нерідко були основою сюжетів у його ранній новеліс-
тиці, теж прийшла проблематика морально-психологічна й морально-філософська, 
яка включала в себе й вельми актуальну в широкому читацькому й письменниць-
кому колі «проблему статі».

В. Панченко
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тим волоссям, з великими палаючими очима, з міцно стиснутими устами, зігнута, во-
на здавалась якимсь дивним, прекрасним звіром, сильним, напруженим, диким.

Просвіт ширшав. Засиніло небо… далеко-далеко…
Прокотивсь якийсь згук і завмер. Ми закам’яніли… Довго лежали і слухали… 

Тукав дятел… Писнула пташка, сіла на гілку, повертіла довгим, як перо, хвостиком і 
пурхнула… Серце билось несамовито.

Знов поповзли… Крізь рідкі дерева, кроків за три перед нами, показалась лощина.
Я зробив знак Мусі, підвівся і подививсь. Це, мабуть, і була та сама межа... Я трошки 
посунувсь і глянув вбік. Так! Два стовпи – один проти другого, один наш – великий, 
незграбний; другий, з того боку, – менший; обидва – з орлами, обидва – рябі. Круг їх 
таємна порожнеча... Та чи порожнеча ж? А може, десь, тут же, стояла коло їх людина, 
і порожнеча тільки ждала, щоб перетворитись в дикий галас смерті?

Я озирнувся до Мусі. Вона теж підвелась і напружено дивилась вперед.
– Тут! – хитнув я головою. Потім нахилився до неї, міцно взяв за руку і проше-

потів: – Прожогом вперед! На крик і вистріли не зупинятись! Все одно... Ну!..
Я випустив руку її, зігнувся і кинувсь вперед. Хруснули гілки, але, здавалось, 

зашумів весь ліс, замиготіли стовбури, вдарив світ, в очах промайнула картина якоїсь 
довгої, рівної просіки, і разом хтось десь крикнув, поперед мене вибігла постать Мусі 
з поверненим вбік блідим, напруженим лицем, сильно вибухнуло щось збоку, крик-
нуло, знов вибухнув постріл, виринув під ногами якийсь рівчак, лишивсь позаду,
блиснула нога Мусі, якісь кущі, вітер в вухах. І щось велике, горде, могуче в грудях, 
щось легке, широке, як небо, як повітря гір, як могучий потік. Летіли озираючись, 
блискаючи очима. А за нами понуро одсувалась назад стіна лісу, одсувався наш сон, 
кошмар, наша таємна вогкість смерті.

Муся зупинилась. Очі горіли їй, лице дрижало великим, безумним щастям по-
біди, побіди життя.

– Єсть! – гордо, дико вирвалось у неї, дивлячись назад. – Єсть! – повторяла во-
на, задихаючись. Свитка високо здіймалась їй на грудях, серпосхожі пасма темного
волосся розвівались, губи гордо розкрились і пашіли жаром щастя. – Єсть! – рап-
том високо підняла вона руки і, обвивши ними мою шию, жагуче-скажено притули-
лась до мене.

«Єсть!!» – крикнула вся моя душа, вся істота моя назустріч їй.
Це було торжество двох великих кузьок; це був вихор життя, який зміта все сміт-

тя «не треба», «не можна», це було щастя крові, мозку, нервів, кісток; це було найвище 
щастя народження, народження не з сліпими, а з одвертими, видющими очимадуші.

Раптом вона одірвалась, подивилась на мене затуманеними очима. Злилася 
знов з моїми жадібними устами і знову одірвалась.

– Сядем... – безсило опустилась вона на землю.
Сіли. Важко дихаючи, ми безсило-щасливо посміхались одне до одного і погля-

дали на стіну лісу. Там було тихо.
Довго сиділи так. Чогось не говорилось.
Дихання ставало рівніше. І непомітно, помалу ставало чогось жаль, чомусь хоті-

лось ридати. Муся нерухомо, задумливо дивилась кудись вперед.
– Знаєте що? – раптом тихо промовила, якось нервово-рішуче стріпнувшись уся. 
Я чекаюче глянув на неї. Вона напруженим, любовним, довгим поглядом обвела

мене і глухо промовила:
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– А тепер ми попрощаємося. Чуєте? 
Я піду в одинбік, а ви – в другий. І ніко-
ли ви не повинні шукати мене. Чуєте! Як 
вас зовуть?

Я сказав і здивовано дивився на неї.
– Ніколи!.. Більше цього ні ви мені, 

ні я вам не дамо. Наше... наше кохання по-
винно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, 
ніколи не вмирати. Розумієте мене, хоро-
ший? Єсть якісь метелики. Вони вмирають 
серед кохання. Ви розумієте мене?

Я розумів, але мовчав. А вона,
ніби дивлячись собі в душу, одривисто-
напружено говорила:

– Щастя – момент. Далі вже буден-
щина, пошлість. Я знаю вже. Саме най-
більше щастя буде мізерним в порівнянні з 
цим. Значить, зовсім не буде. Так мені зда-
ється, так я зараз чую отут... – вона показа-
ла на серце.

І, криво посміхаючись, дивилась
на мене великими благаючими очима під-
стреленої лані.

Я розумів її, розумів її моєю невідо-
мою тугою, цією великою журбою, що на-
родилась чогось в грудях, розумів її всією 
налиплою на мою душу буденщиною.

Розум дивувався, протестував в гли-
бині душі, але я мовчав.

Сонце пекло, шепотілись кущі.

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Філосовські ідеї Фрідріха Ніцше в 

оповіданні Володимира Винниченка 
«Момент».

Марія ЛАВРУСЕНКО (Кіровоград)

У статті досліджується специфіка 
художнього осмислення філософії жит-
тя Ф. Ніцше в оповіданні В. Винниченка 
«Момент».

Ключові слова: Винниченко, Ніцше, 
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Наукові  записки. – Випуск 92. – Серія: 
Філологічні науки (літературознавство, 
мовознавство), Кіровоград: РВВ КДПУ 
ім. В. Винниченка, 2010. – С. 131-136.

Потім вона підвелась, стала на коліна, обхопила мою нахилену голову і припа-
ла довгим жагучим поцілунком.

– Так буде краще. Прощайте... – якось терпко прошепотіла вона, підводячись. – 
Я буду носити вас в душі.

Я схопив край її сукні, поцілував і випустив. 
Вона тихо пішла, а я сидів, і в мені з мукою щеміло осиротіле щастя. Наді мною 

синіло небо, і сонце палило мою похилену непокриту голову, а в душу вростав і вби-
рався в журні, прекрасні, чисті квіти минулого образ панни.

Хто вона, де вона, й досі не знаю, але я завжди ношу її в душі.
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«Рабині справжнього»

Любовним сюжетам В. Винниченко часом надавав характеру притчі. Уже в 
«Моменті» відчутне тяжіння до узагальнюючого – на грані з публіцистикою! – фі-
налу в дусі мораліте, до того морально-філософського «резюме», яке в притчах «най-
частіше йде врозріз із прийнятими в буржуазному суспільстві категоріями».

Звичайно, ні «Рабині справжнього», ні тим паче «Момент» не є притчами за су-
купністю названих ознак, але певні елементи притчі їм усе ж притаманні. В обох тво-
рах є і «винятково загострена думка», що містить дидактичне, морально-філософське 
начало, різко   протиставлене  загальноприйнятому, і елемент «надчасовості». І пер-
ша, і друга історії подані як спогад оповідача про ним особисто пережите – оби-
дві вони потрібні для підтвердження певних, «загострено» сформульованих істин, 
морально-філософських висновків, і в цьому сенсі кожна з історій мовби рухаєть-
ся по лінії уявної параболи. Особливо помітно це в «Рабинях справжнього», де на
початку персонажі ведуть суперечку про стосунки між Ілюзією та Дійсністю; аж
поки слово не забирає «добродій з сумовитими ласкавими очима», який розповідає 
два епізоди зі своєї молодості. Його монолог виглядає як теза, аналіз і синтез: спочатку 
герой стверджує, що «єсть щось таке, чому Дійсність і Ілюзія тільки служать», потім –
оповідає дві бувальщини, які мають аргументувати сказане. В обох випадках слу-
хачам (учасникам суперечки) і читачам пропонується стати свідками екзотичних
любовних пригод героя.

Він згадує, як одного разу йому, двадцятирічному, «захотілось женщини, яка б не 
купувалась і не була моральна», тобто – НЕ банальної повії, а просто жінки без комп-
лексів і засторог, яка б погодилась на «добровільний обмін цінностями» (! – статеви-
ми, ясна річ). І ось йому здається, що він таку жінку зустрів, якийсь час переживає
«чуття здивованого захвату, побожності», а потім раптом відбувається метаморфоза: 
жінка, яка спершу так привабила героя оповідання, виявилася грубою і потворною по-
вією. І все ж – він робить акцент не на своєму розчаруванні, а на тому, що ілюзія дала
відчуття щастя, тоді як дійсність принесла страждання, оскільки виявилася «товстою 
бабою Правдою з тістяними грудьми й лицем паяца». Отже: «Хіба не все одно, хто 
прислужився моїй радості: Ілюзія чи Дійсність?» – риторично запитує «добродій із 
сумовитими ласкавими очима», щоб далі оповісти другий епізод.

Йдеться цього разу про жінку Ольгу («товариша, друга, кохану...»), яка покоха-
ла нашого героя, жила з ним півроку в радості і взаємній любові, а потім, вирішив-
ши, що в нього з’явилась інша, – раптом зникла. Як це нерідко буває у В. Винниченка,
його герой – молодий партієць, революціонер. Так і в «Рабинях справжнього»: опо-
відач згадує, що з якогось часу він став помічати, як за ним «вечорами часто ходить 
якась жінка, досить струнка, гарно одягнена, з густим вуалем на лиці»; спочатку
йому здається, що то стежить за ним агент охранки, але скоро виявляється, що
загадкова незнайомка – це Ольга, яка продовжує любити його. Фінал цієї історії
щасливий. Версія з переслідуванням (Ілюзія розвіюється, тому «з щирою огидою й 
гнівом я в той вечір плюнув їй (Ілюзії – В. П.) у пику, а Дійсність (Ольгу – В. П.) од 
всієї душ обняв і поцілував».

Таким чином, другий епізод, розказаний оповідачем, цілком протилежний пер-
шому. Але йому, оповідачеві (як і авторові «Рабинь справжнього»), саме цього й тре-
ба. Адже настає момент синтезу, коли обидва сюжети здобувають «параболічне»
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завершення: «Є щось більше за Дійсність і за Ілюзію, – підсумовує оповідач, – щось 
єдино-справжнє, якому служить все. І на мою думку, зветься воно Чуттям життя. І 
коли Ілюзія чи Дійсність служать йому погано, ми лаємо та плюємо на них; і від всієї 
душі вітаємо та цілуємо, коли догоджають. Отже, слава всьому, що на радість Життю 
і ганьба поганим слугам його, як би вони не звались – чи мрія, чи калоша!».

Парабола дійшла свого вершка і тут виявляється, що морально-філософський 
висновок героя (і автора) майже дослівно збігається з монологами Мирона Купчен-
ка із «Чесності з собою» («Все є добро, що дає радість, і все є зло, що дає страждан-
ня»), а також із «програмовим» тостом Наталі Павлівни з драми «Брехня» – «За те, 
що дає радість...». Роман передував «Рабиням справжнього»; «Рабині справжнього» 
дещо передували «Брехні», але часова дистанція між ними була зовсім невеликою, 
через те близькість пафосу в романі, оповіданні та п’єсі цілком закономірна.

Щоденниковий запис Є. Чикаленка від 26 січня 1911 року:
«Вийшла по-російському в збірнику «Земля» велика повість В. Винниченка 

«Честность с собою».
В листі своєму до «Ради» він пише, що йому докоряють за те, що він не написав 

її по-українському. Але, каже він, вона була спочатку написана по-українському, та
редакція «ЛНВісника» не схотіла друкувати її, бо передплатники і так докоряють ре-
дакції, що вона містить аморальні твори на сторінках свого журналу. Таким робом, він 
мусів надрукувати її по-російському і, додам від себе, дістав за неї 2500 рублів, тоді як 
«ЛНВісник» заплатив би йому, може, четверту частину цієї платні.

М. С. Грушевський, як казав мені, справді написав з приводу цієї повісти Винни-
ченкові – чи не можна вже перемінити тему, бо «прочія части тіла ображаються».

Прочитав я цю повість. Дійові особи її все знайомі люди: герой – сам автор, по-
тім фігурують: М. Порш, С. Петлюра, Піщанський, Юркевичі, батько й син, а жінок не 
знаю, – та й думаю, що це не живі люди, а видумані автором, бо про таких я й не чи-
тав і не чув, хоч прожив уже півсотні років.

Господи! До чого може дописатись людина!
Всі жінки в повісті тільки й думають, тільки й роблять, що віддаються любимим 

і нелюбимим і просто навіть незнайомим молодим і здоровим мужчинам у номерах; по 
грубому, але справедливому вислову В. П. Степаненка, всі жінки в повісті Винниченка 
рвуться «до бугая».

І. Нечуй-Левицький вважав, що сюжет «Рабинь справжнього» «дуже схожий чи 
дуже скинувся на одне сороміцьке оповідання Мопассана, а в першій половині цього 
оповідання автор (В. Винниченко – В. П.) навіть ніби копірує це сороміцьке оповідан-
ня...». Важко сказати, яку саме новелу Мопассана мав на увазі І. Нечуй-Левицький. 
У цьому разі важливо наголосити на його цілковитому неприйнятті мопассанівської 
лінії в творчості В. Винниченка, як і загалом «підозрілої» проблематики у його мо-
лодшого колеги. «В своїх драмах д. Винниченко ніби наважився й заповзявся витов-
мачити тільки полову справу, неначе од цього залежить будуще спасіння й добробут-
тя всього суспільства, неначе інші справи й пекучі питання задля його не животіють».

Мопассана І. Нечуй-Левицький згадав невипадково, проте ім’я  ще одного 
француза, Шарля Бодлера, буде не зайвим, коли йдеться про аналогії. У 1912 р. жур-
нал «Українська хата» надрукував переклад етюда Ш. Бодлера «Життя», з яким опо-
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відання В. Винниченка «Рабині справжнього» має типологічну спорідненість. При-
наймні – за двома ознаками.

В обох випадках сюжетна інтрига пов’язана з несподіваним перетворенням пре-
красної жінки – в потворне створіння. Ліричний герой Ш.Бодлера спочатку не мо-
же відвести очей від прекрасного, «як таємнича мрія, як божественне натхнення», жі-
ночого обличчя, воно притягує своєю загадковістю, гріховною принадою, «тяжким 
сяйвом палючої краси», владністю, яка холодить кров у жилах. А потім чується го-
лос жінки, «грізний, як буря», – і тут виявляється друга аналогія з Винниченковими 
«Рабинями справжнього»: любовний мотив раптово трансформується в алегорично-
філософський. «Я життя. Я – прекрасна, – промовляє жінка-повелителька. –  Іди до 
мене, смертельнику мій, ти забудеш в моїх обіймах про смерть, про нещастя, і будеш 
щасливий, як вічно молодий бог. Іди до мене!.. Я дам тобі втіху, страсть, – ти будеш 
мій, – і я буду кохати тебе. ... Кохання моє – рай... В мені відбивається природа в усій 
своїй красі... Люби мене, – і ти пізнаєш тайну життя...»

Далі настає моторошна метаморфоза: герой готовий упасти до ніг божествен-
ної жінки, яка є втіленням Краси, – але раптом із жахом бачить щось зовсім інше, по-
творне й відштовхуюче: «блідніє нараз і постать, і замість чаруючої усмішки красуні 
мені безлично скалить зуби череп, гойдаючись на кістяку...

В шаленім страху я біжу від страшного кістяка і падаю ниць в вичерпанню сил 
на землю... І разом із смердючим віддихом доноситься до мене ніжний голос:

– Іди до мене, смертельнику... Я прекрасна... Я люблю тебе...»
Ш. Бодлер, на думку С. Великовського, постійно хитався між двома крайнос-

тями: «жахом життя і захватом життя», які в нього взаємовідштовхуються і взаємо-
перетворюються. Саме таке взаємоперетворення відбувається в етюді «Життя», над-
рукованому в «Українській хаті». У В. Винниченка ж звучить апофеоз «Чуттю жит-
тя», що виступає паном усього, в тім числі й таких «рабинь», як Ілюзія та Дійсність.

Оповідання «Рабині справжнього» В. Винничєнко написав за п’ять років до пу-
блікації етюда Ш. Бодлера в «Українській хаті». Звичайно, він міг бути знайомий з 
ним і за іншими джерелами. Проте цілком можливо, що в цьому разі маємо випадок 
не генетичного, а типологічного зв’язку між творами, зумовленого певними тяжіння-
ми В. Винниченка до символізму (у 1907-1910 рр.).

«Чудний епізод»

Разом із «Чудним епізодом» «Рабині справжнього» складають своєрідний
новелістичний диптих, у центрі якого – роздуми над «химерною грою життя», що по-
стають в оболонці любовної пригоди. «Чудний епізод» теж нагадує притчу. Герой ці-
єї новели любить красуню Наталку, хоч вона й не приховує, що романтичні почуття 
її цікавлять значно менше, ніж меркантильний розрахунок. В. Винниченко у власти-
вому для нього ключі, як це було й у «Рабинях справжнього», демонструє парадокс: 
краса викликає тугу й розчарування, а за ширмою потворного криється краса.

Центральний («чудний») епізод – це зустріч героя-оповідача з повією. Вона 
веде його в свою маленьку кімнату, яка водночас є й майстернею, адже огидлива 
«мара» – повія мимоволі, а насправді вона художниця, якій треба якось заробляти
гріш заради творчості. Смисловим ядром у новелі В. Винниченка виступає неза-
вершена скульптурна робота, в якій оповідач упізнає риси самої авторки, але вод-
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ночас – і риси Наталки! «Се була  надзвичайно огидлива жінка, така огидлива, що 
не можна було одірвати очей. Се було щось вражаюче, щось несподівано дивно при-
ваблююче, жахливе й разом з тим повне якоїсь таємної туги, смокчучої, якоїсь ти-
хої печалі».

Парадокс – у тому, що «якась краса засвітилась в сих гидких, пом’ятих рисах». 
І тут у розмові оповідача к художниці-повії випливає другий, філософський план
тієї історії і того образу, які постають перед читачем. «Я хочу дать образ людини, –
каже художниця. – ...У кожної людини є краса й огида. В різних формах... Я хочу їх
виявити поруч...».

Чудний епізод завершується синтезом; загадковий сюжет, в основі якого – екс-
травагантна любовна (любовна?) пригода, обертається філософськими констатаці-
ями. Вони, ці констатації, зовсім не із ряду плоских, самоочевидних істин. Адже є в
новелі ще й якась моторошна приваба мистецького твору, який мало не містичним
чином вбирає в себе життя й особистість художника, внаслідок чого виникає та хи-
мерна взаємозалежність, яка змушує згадати метаморфози з роману О. Уайльда 
«Портрет Доріана Грея». У сюжеті «Чудного епізоду» теж є «екзотика ірреальнос-
ті, фантастики, що виявляється у співвіднесенні доль героя і його портрета», – поді-
бно до того, як це відбувається у творі англійського прозаїка. (Скульптура в «Чудно-
му епізоді» є свого роду двійником художниці, – так само, як двійником Доріана Грея 
є його портрет).

Всі три новели прикметні гострими сюжетними інтригами і, водночас, яскраво 
вираженим тяжінням до морально-філософських узагальнень, – уже й не лише сто-
совно «проблеми статі», а щодо парадоксів людського життя загалом.

5

З інтерв’ю В. Панченка тижневику «2000» (мова оригіналу):
– Американский биограф Винниченко Григорий Костюк, открывший для по-

томков Винниченко-живописца, первым обратил внимание и на особенности 
Винниченко-литератора, который описывает свои пороки с объективностью врача. 
Это от Достоевского? 

– Не только. Его жизнь подвела к этому. В конце 1907 года в жизнь Винничен-
ко вошла женщина, с которой его свяжут отношения, ставшие для обоих огромными 
душевными потрясениями. Звали ее Люся Максимович (по мужу Гольдмерштейн), 
была она старше Владимира Кирилловича, имела 6-летнюю дочь. Он предложил ей 
«пакт» любовников-товарищей, она же безумно в него влюбилась. Беременность мно-
гое изменила: у него началась депрессия, у Люси появилась надежда, что с рождени-
ем ребенка она успокоится и найдет в себе силы стать только товарищем своего «Во-
лодика». Но сын прожил всего 3 месяца. Его смерть при странных обстоятельствах
потрясла обоих. Свои эмоции Винниченко реализовал сразу же в пьесе «Memento», в 
основу сюжета которой положил их историю любви. Женщина была шокирована тем, 
что их трудная любовь в таких подробностях описана отцом ее ребенка. 

Но в пьесе история с нежеланным ребенком заканчивается тем, что герой 
выставляет малыша на холодный ветер, и тот умирает. Люся начала подозревать, 
что между финалом пьесы и смертью их ребенка есть связь. Она была на грани поме-
шательства, хотя Винниченко писал ей, что сына своего безумно любил, а «Memento» –
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лишь литературное произведение, в котором герой не хочет, чтобы его наследствен-
ная болезнь передалась ребенку, «запрограммировав» его на дальнейшие муки и не-
счастья. Касается ли это только героя пьесы или же и автора – на этот счет есть 
специальные исследования, но мне кажется, что Винниченко – писатель, который 
пишет, то есть освобождается от творческой энергии, в самые неблагоприятные 
периоды своей жизни. Начало его литературной деятельности, например, приходит-
ся на время заключения в Лукьяновской тюрьме в Киеве (1903–1905 гг). За самыми 
большими трагедиями его жизни дореволюционного периода хронологически следуют 
романы «Хочу!», «Записки кирпатого Мефістофеля» и др. 

В тюрьме он переводил Ницше: в том числе раздел «О старых и молодых жен-
щинах» из «Заратустры». С тех пор тень Заратустры преследует его «сильных лич-
ностей» подобно тому, как Гамлета преследовала тень покойного отца. Это уже – к 
вопросу о тайнах его творчества. Гениальный Винниченко с его сложностью, противо-
речивостью, экстравагантностью, новациями и амбициями отнюдь не весь уместил-
ся в свои 15 романов, 25 пьес и 120 новелл. Они написаны, конечно, болью, но представ-
ляют едва заметный пунктир истины.

Катерина Голіцинська

Літні  місяці 1907-го  В. Винниченко провів у Любечі. Тут він обдумував  ідею 
«чесності з собою» – писав п’єсу «Щаблі життя». На цю ж пору припадає і його див-
ний роман із Катериною Голіцинською.

Познайомилися Винниченко й Голіцинська десь у 1901-1902 рр. У всякому ра-
зі, в одному з листів В. Винниченко згадує, як після виключення з університету він, 
«вольноопределяющийся» 5-го саперного батальйону, приходив до Голіцинських, які 
тоді мешкали на вул. Рейтарській. А Катерина в 1909 р. писала про «восьмий рік нашо-
го знайомства». Пов’язувала їх, звичайно, спільна робота в РУП. Проте пов’язувала і 
просто молодість. То була досить складна «геометрія» стосунків: Катерина любила Во-
лодимира, хоча ця любов приносила їй більше мук, аніж радості. Володимир прияте-
лював з Євгеном, але про ревнощі Голіцинського зайшлося далеко пізніше...

Листівки від К. Голіцинської Винниченко отримував ще тоді, коли був в’язнем 
«Косого капоніру». Читав їх у своїй камері-одиночці. Деякі слова густо закреслюва-
ли тюремні цензори. Але дещо й  залишалося.

У 1906 ситуація змінилася кардинальним чином. Тепер уже К. Голіцинську 
ув’язнили в Лук’янівській тюрмі, і цензори мають мороку з Винниченковими лис-
тівками:

«Привіт тобі, моя хороша, дорога Катерино. Болить душа страшенно. Скажи, 
що треба зробити для тебе (закреслено. – В. П.). Напиши, голубко, хоч словечко. Чо-
му так довго нема ніякої одповіді? (закреслено – В. П.) ... не може сьогодні сказати. За 
що? Пиши ж, пиши!».

Після звільнення з Лук’янівки Катерина Голіцинська працювала коректором у 
редакції газети «Рада», під «крилом» у Євгена Чикаленка. Її листування з В. Винни-
ченком стає особливо інтенсивним у 1907-1908 роках. 

У Любечі Винниченку добре працювалося. Серед розкішної природи й самот-
ності у якомусь маєтку «Бабки» він знайшов спокій, можливість відпочити й зосе-
редитися. Про це і писав Катерині Голіцинській 17 липня 1907 р.: «Хороша голубка 
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моя, вибач, що не зразу відповів на твого листа; але мені хотілось знати, де я буду вже 
напевно, і тоді написати. Тепер я знаю, де я й де буду з місяць або трохи більше.

Я в чудовій місцевості: живу у лісі, в гарному будинку, з вікон якого ступнях в 
п’ятдесяти блищить і сяє Дніпро. Будинок весь (кімнат 8-9) займаю я, моя хазяйка 
(молода дама, що розвелася з чоловіком) і синок її, хлопчик год 7–8. Тиша надзвичай-
на, навкруги ліс, а за Дніпром далеко на горах темніють вершечки тополів, – там сад 
якогось графа.

Правда, сьогодня у мене пропав день, бо то ходив з хазяйкою збірать гриби, то 
купався, то знов їздив з нею на човні, а з завтрашнього дня приймаюсь за роботу. Хо-
чу я, Катрусю, написати те, що одбувається у мене тепер в душі, хочу сказати щось 
те непокійне, невдоволене, шукаюче, що завелось тепер у мене там десь у недовідомих 
і таємних глибинах духа. Хочу написати це в формі п’єси. Але, з другого боку, треба 
мені й до іспитів готуватись, які я неодмінно хочу скласти в початку сентября. Крім 
того, мушу щось написати до «Ради», бо грошей чортма. Роботи до біса. Чи встигну я 
все зробити за місяць?[…]

Чую я, Катерино, що починаю ставати таким, яким був до своїх арештів. Почу-
ваю це з радісною обережністю, боюсь налякати те, що вертається. Правда, занадто 
багато пережито, передумано, занадто багато викинено за борт того багажу, з яким 
я сідав на свій життєвий човен, але є нові придбання, новий багаж. Останніми часами 
я «ободиночився», – все меньч і меньч стало у мене близьких людей. Иноді раніше я по-
чував себе від того доволі погано, а тепер якось загартувався і думаю навіть, що, мо-
же, це й найбільше сприяло придбанню найціннішого багажу мого. Ну, бувай здорова, 
хороший мій друже. Правда ж, ми тепер близькі друзі? Я дуже радий, що ми так щиро 
побалакали, тепер ти мені ще рідніща і ближча, але ближча инчою (може, на чий смак 
і кращою) близістю. Пиши, що напевне думаєш робити. Моя адреса: м. Любеч, Черни-
говской губ., имение «Бабки» – для  мене».

Втім, масштаби цього «воскресіння» він, здається, дещо перебільшив. Розсла-
блений завершеною роботою та любецькою ізольованістю від суєти, він відповідає 
(8 серпня 1907 р.) Катерині Голіцинській на її ущипливого листа, в якому, проте, бу-
ла й сумовита лірика.

«Даремно ти, Катерино, підпускаєш іронію: ніяких я розведених жон не втішаю. 
«Не до талії» вона мені. Ну, та про це навіть і писать не хочеться. Згадав тільки че-
рез те, що ти можеш об’яснять моє мовчання іменно цим. Якби вона подобалась мені 
хоч як женщина, я, може, й одваживсь би потішити. Не писав же досі просто через те, 
що вперед ждав листа від тебе, а потім був весь час захоплений своєю п’єсою, яку вже 
скінчив. Не хотілось розривать свого настрою. Зараз у мене в гостях Есфірь і двоє мо-
лодих людей, з сестрою яких вона занімається. І тут мушу здержати тебе, бо перед-
чуваю твою хитро-іронічну посмішку. З нею ми в дружних відносинах, і у неї є жених, 
який сьогодня виїхав у Петербург».

Голіцинська його ревнує; він же не то простодушно, не то «по-мефістофельськи» 
розпалює її почуття. Чого вартий хоч би вигук щодо фотографії! «Яка ти стара на ній...» 
Не знав, що такі слова дошкулять жінці? Чи навмисне бавився, дражнив? Чи, може, у 
стосунках «товаришів нижчої форми» (як одного разу назвав Винниченко себе й Голі-
цинську) таке допускалося? Мовляв, між нами тільки дружба, тільки партійна співп-
раця – і ніякої там любові... Але ж і не знати, що Катерина таки любить його, не міг.
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Одного разу вона не витримала, дала волю почуттям: «Ти не бачив, скільки мук 
ти мені причиняв, ти не бачив, які страждання доставляєш мені, торкаючись деколи 
до самих болючих ран, – написала якось Голіцинська Винниченкові. – Ти не помічав 
цього, бо ти груб, ти вимагаєш від других надзвичайної делікатности, жадне відношен-
ня до тебе не здається тобі досить делікатним, досить хорошим. Яке ти маєш право 
вимагати від других того, чого сам їм не даєш? Мене тягнуло до тебе: твій розум, твоя 
енергія, твій жар, твоя незаурядність...»

Але, виказавши всі свої болі та докори, Катерина все одно закінчила листа сло-
вами любові: «Я тебе все-таки люблю так, як ніхто тебе не любитиме...»

Вона знала Володимира Винниченка, як мало хто. Про одну його рису, яка про-
яснює багато екстравагантних, замішаних на «утопізмові» вчинків Винниченка, а та-
кож його схильність до експериментів з умоглядними «моделями» в романах і п’єсах, 
написала так: «Часто буває, що чоловік бачить не дійсність, а те, що йому хочеться 
або треба...»

Лукавити Винниченкові не дозволяла його «чесність з собою», тому він вирі-
шив сказати Голіцинській правду. Так, як собі її уявляв. «Катерино! Мені соромно. Я 
не кохаю тебе; не кохаю так як можу і хочу; не дріжить моє серце радістю на твою 
посмішку, не стискується холодом од сумного твого погляду, не живе тобою. Будьмо ж 
чесні і самолюбиві, – наші теперішні відносини образливі для нас. Мені дуже соромно. 
Я хочу бути чесним перед собою і людьми. Мені соромно, що наші відносини фальшиві, 
маленькі, дрібні; мені соромно за моє чахле чуття.

(Тільки що була ти і, розсердившись, пішла. Я справді хотів іти з хати, мені треба
було до десятої години вже вийти з дому, але ти хотіла бути ображеною і не хотіла ві-
рити. Ну, та це не так важно).

І не того мені сором, що я нечесно відношусь до Євгена, а того, що не можу прийти 
до тебе і сказати: «Я люблю тебе. Покинь Євгена і живи зо мною». Я чую, що се була б 
брехня, і досадно й соромно, і за тебе соромно. Соромно, що ти така, як і инчі, не ма-
ючи чуття всередині, зверху не цураєшся знаків, що бувають тільки при коханню. До-
садно, що ти так байдуже, так легкодухо приняла все це і не одпихнула мене з гнівом, 
не кинула мені в лице палкого слова і не очистила мене своїм запалом.

Досадно, що ти все це дозволила із одно тільки цікавосте! Навіть «кроввю» 
оправдать тебе не можна. І мені весь час було тяжко, і досадно, що ми брешемо. Я не 
розумів, для чого. А коли зрозумів, коли побачив, що ми тільки хочемо любити, хочемо, 
щоб нас любили, тоді досада моя «пройшла і мені стало жаль нас, стало обідно за се-
бе, стало соромно своєї брехні.

Я хочу бути чесним, чистим, Катерино, я хочу сміливо і гордо дивитися сам со-
бі в очі. Прости мене і забудь це все. Будемо, як перше, товаришами нижчої форми. Але 
щирими, справжніми, не формальними товаришами! Правда, лучче було б, якби ти не 
«цікавилась»; не того лучче, що всього цього не було б, а того, що я не знав би про те-
бе того, що знав. Але, може, воно й краще. Може, через це ми будемо щирішими «ниж-
чими» товаришами.

Ти не сердишся на мене? Не сердься, Катерино. Володимир».
Та все ж  вони продовжували обмінюватися листами і в 1908-1911 роках, коли 

Винниченко мешкав за кордоном. К. Голіцинська ще якийсь час працювала в редак-
ції газети «Рада», а потім змушена була податися (очевидно, у зв’язку з родинними 
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обставинами) в Полтавську губернію, на хутір до Кістяківських, потім – у Дашів, ще 
через якийсь час – у Житомир.

Подружнє життя з Євгеном Голіцинським складалося дуже непросто. Нелегко 
жилося й політичному емігрантові Винниченку. Події «закручували» його у свій вир, 
і дивний роман з Катериною Голіцинською переходив у спомин, про молодість, яка 
не повертається.

Людмила Гольдмерштейн

Наприкінці 1907 р. в життя Володимира Винниченка увійшла жінка, з якою
його пов’яжуть стосунки, що згодом обернуться для них обох великими  душевними 
потрясіннями. Звали її Людмила Гольдмерштейн (у дівоцтві – Максимович). Була 
вона родом із Полтавщини, мала шестирічну доньку. Що привело її до Женеви – ска-
зати важко. Можливо, Винниченко познайомився з Люсею ще в Росії. У всякому ра-
зі, там у них були спільні приятелі: в одному з листів Люся згадала авіатора Левка 
Мацієвича, якого не міг не знати Винниченко, оскільки їх обох пов’язувала спільна 
діяльність в Революційній Українській партії.

На Капрі Винниченко дізнався від Люсі, що вона вагітна. Напевно, кожен із них 
розумів, що народжувати Люсі не слід. Залишалася надія на аборт, тому жінці довело-
ся спішно повертатися до Женеви. Проте було пізно: на «преждевременні роди» лікарі
не погодилися. 26 квітня 1908 р. Л. Гольдмерштейн писала Винниченкові, затамував-
ши відчай: «Володя, за віщо ти сердишся на мене? … Хіба я винна, що не можу зразу ви-
кинуть із свого серця, але хіба я тобі чим-небудь мішаю цим? Хіба я у тебе прошу що-
небудь? … Коли у мене був такий одчай, то хіба ти не знаєш, що у мене більш нікого не 
має? … Я проти тебе нічого не маю. Хіба ти винен, що не міг отвічати на моє чувство? 
Потім я багато думала про те, що ти мені казав на Саргі: що я не можу нічого дать, що 
із себе нічого не уявляю і т. д. Це правда. За це бути ображеною – навіть смішно. Боляче 
було дуже – це правда. Перестраждала я із-за цього багато, але хіба можна сердитися 
за правду, яка б вона не була? Може, у мене і є які-небудь цінності, але я не умію їх дать 
і не получаю нічого – ти тільки казав правду. Клянусь тобі всім святим для мене, що для 
мене близький, рідний, дорогий. Ти для мене ближче, ніж товариш…»

Саме тоді Винниченко пересипав наріканнями на своє життя майже всі листи 
до чикаленка…

«Мені тепер дуже погано зо всіх боків: і особистого, і матеріального, і всякого...» 
– це  рядок із його останнього капрійського листа.

Нервове виснаження, «гостра неврастенія» поглиблювали душевний занепад, 
тяжку депресію – настрої В. Винниченка тієї пори надзвичайно похмурі.

У вересні 1908 р. він залишає Швейцарію і їде до Франції, в Париж. Париж зу-
стрів його так, як зустрічав сотні інших шукачів щастя: байдуже. Проте Винниченко 
будує грандіозні плани.

У нових клопотах минають два місяці. Винниченко поступово знаходить ду-
шевну рівновагу, про що він і повідомляє Є. Чикаленка: «Уявіть собі, в Парижі я най-
краще почуваю! Найшов уперше тиху хату, в якій цілі дні сиджу за роботою…». А з 
Женеви тим часом приходять листи від Люсі, в яких вона пише про свої пережи-
вання перед пологами: «Вона (лікарка – В. П.) каже, що дуже велика дитина (ма-
буть, в тебе, Володінька)...». І ще через день: «Ти зробив все, що міг і не міг, щоб допо-
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могти мені, мій любий, якби ти знав, як ціню це! (Йдеться про влаштування Люсино-
го побуту в Женеві, яким клопотався Винниченко – В. П.). ... Чому ми не стрілись хоч 
би год з 7 тому назад – я не була ж стара. Я не гарна, я вже занадто средня людина. 
Средня рішуче во всьому: не дурна і не умна, не дуже погана і не гарна, і так все, все... 
Ось родиться дитина, заботи, клопоти, буду здоровіша, візьму себе в руки, і я доб’юсь
того, Володінька, що ти для мене будеш тільки дорогим товаришем, а зараз не можу, 
нема сил побороть себе...».

А далі сталася катастрофа. Син Володя, якого Л. Гольдмерштейн народила 24 
жовтня 1908 р., прожив усього три місяці. «Оце недавно в мене помер син (трьох міся-
ців) при тяжких обставинах, – скаржився Винниченко Є. Чикаленкові 21 лютого 1909 
р. – Це вкрай зопсувало мої нерви, і те, що я придбав у Парижі, пішло геть. Почуваю 
себе дуже погано…»

Для поганих почувань була більш ніж вагома причина. Восени 1908 р. В. Винни-
ченко написав п’єсу «Memento», в основу сюжету якої він поклав історію своїх сто-
сунків з Люсею Гольдмерштейн. У «Літературно-науковому віснику» п’єса з’явилася 
друком на початку 1909 р. – якраз  тоді, коли «при тяжких обставинах» не стало ди-
тини Володимира Винниченка і Людмили Гольдмерштейн. Виходить, життя повто-
рювало, «наздоганяло» сюжет драми «Memento»? Люся, прочитавши п’єсу, впізнава-
ла все до дрібниць: 

«Володік, моя крошка. Memento! Як ти міг виписати мого... (нерозбірливо – 
В. П.). Я читала і переживала муку. Ти не забув ні одного мого слова…».

Люся Гольдмерштейн, читаючи «Memento», вже мала підозру, що між фіналом 
п’єси і смертю її дитини є якийсь зв’язок. «На думку, що Володік умер не випадково, 
потолкнули мене Юркевичі, – написала вона Винниченку. – Я страшенно кричала, 
що цього не може бути, я йому... довіряла, він любив його уже не як свою дитину, а і як 
крошку Володіка... Підтвердила це Єлена, сказавши в день свого виїзду Марусі (дружи-
ні Левка Юркевича), що ти його задушив навмисне...».

Марія Юркевич посилала Винниченкові в Париж сигнали «sos»: Люся – на 
межі божевілля. І він, схоже, таки приїздив у Женеву, бо невдовзі Люсю відправи-
ли до Полтави.

«Прости, Люсю, всі гріхи мої вільні й невільні перед тобою, – писав Винниченко
напередодні їхньої останньої зустрічі. – Найтяжчі, може, страждання я дав тобі для 
того, щоб не було ще тяжчих. Скажу ще про сина. Нікого й нічого на світі я ще так, з 
такою ніжністю і з таким болем не любив, як його. Одна думка про його такою хви-
лею любові облива моє серце, що трудно дихать. Навіть тепер, зараз. Хочеш, вір моїм 
словам, хочеш, ні. Але сказав це тобі раз назавше, і ніяких питань мені про це ніколи не 
став. Бо всяке питання є сумнів, а сумнів словами розігнать важко...»

Був цей їхній роман від самого початку приречений на сумний фінал. Про лю-
бов з Винниченкового боку не йшлося, а народження дитини було небажаним для 
обох... Мине багато років – і в одному з листів Винниченко нарікатиме на «спадкову 
фамільну нашу хворобу», якої не уник і він сам. Очевидно, тоді, в 1908 р., небажаність 
дитини була немалою мірою пов’язана саме з цією обставиною. Інакше що означають 
оті загадкові Винниченкові слова: «Найтяжчі, може, страждання я дав тобі для того, 
щоб не було ще тяжчих»? Навесні 1909-го обом, Володимиру і Люсі, залишалися хі-
ба що відчай, розчарування й надрив.
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Софія Задвина 

Вона  знала про історію з Люсею Гольдмерппейн (хоч, може, не з усіма подроби-
цями). Люся, зі свого боку, знала про Софію, – і ревнувала Винниченка до неї. Навіть 
більше – зізнавалася йому: «Я ненавиджу двох людей», і називала при цьому імена 
Соні та ще якоїсь Єлени, додаючи: «Я так певна, що якби вони не трапились на тво-
єму шляху, то Володік би жив». Але писалося це вже трохи згодом, у жовтні 1909 р., 
коли сама Люся жила в Полтаві, коли біль її починав ущухати. Вона вже могла дозво-
лити собі «похвалитися»: «Є в мене людина, яка любить мене, але я не хочу від нього 
дитини. ... Мені приємно, як я бачу, як він блідніє від страсті....»

Ім’я Соні Задвиної в цій сумній історії не є випадковим. Хто вона – ще нале-
жить з’ясувати. Писала Соня Володимиру Винниченку екзальтовані листи, патетика 
яких мала, здається, книжне походження (цитуватиму їх мовою оригіналу: тут важ-
ливо відчути стиль): «Вдвоем, рука в руку крикнуть наше credo и зажить красиво, 
бурно нашей, только нам одним известной жизнью, обьединяя вокруг «наших» це-
лей все лучшее...»; «Я держала драгоценный сосуд с лучшим миром моей души «лю-
бовью», его разлили небрежно и смешали с землей...».

Вважала себе вродливою, але «с холодным темпераментом».
Винниченко називав її поблажливо «деточкой», інколи – «дорогой кошечкой». 

Вона дорікала йому за грубість і, ображаючись, трохи по-дитячому нагадувала про 
якусь свою послугу: «Я вам помогла в огромном для вас деле; без меня Вам бы не 
удалось выпутаться из него...» А він по-мефістофельськи бавився з «деточкой», злег-
ка іронізуючи над її наївністю, підлаштовуючись під цей її екзальтований стиль і
розігруючи «демонічні» пристрасті... «Берегись, Соня, я дик в любви...»; «… с  скреже-
том зубов могу и нож всадить тебе...» Або ось так, з «романтичною» ультимативністю: 
«Если любишь душой и телом – приходи сегодня вечером...».

Соня писала оповідання, напевно, такі ж екзальтовані, як і її листи. Давала їх 
читати Винниченку. Розуміла, що їхні стосунки мають свій психологічний сюжет, і 
одного разу дозволила собі маленьку примху: «Если что создашь из наших отноше-
ний и писем, посвяти мне...». Соня трохи «придумувала» себе. «Еду к мужу. Никогда 
я его так не любила, как теперь. Почему – не знаю, но это так», – написала вона якось 
Винниченку, мовби підтверджуючи ту самохарактеристику, яка зустрілася в одному 
з її листів. «Я слишком артистка в жизни».

***
Історія з дитиною начебто прийшла до завершення. Проте в творчості Володи-

мира Винниченка вона мала нові продовження! Здається, він міг би повторити сто-
совно себе слова Фалька, героя роману С. Пшибишевського «Ното sapiens»: «Мене вби-
ває сама думка про те, що я навряд чи можу сам відчути безпосередньо страждання 
або ж насолоду, – все стає в мені літературою, чимось штучним...». Історія стосунків 
з Л. Гольдмерштейн озвалася й у романі В. Винниченка «По-свій» (1912). Сюжет цього
твору має досить велике відгалуження, яке автор називає так: «Із записок Вади-
ма Стельмашенка». Саме тут виринає вже знайомий нам мотив небажаної дитини, 
власне – відлуння капрійської історії. От тільки героїв своїх В. Винниченко «поселив» 
не на екзотичному італійському острові, а в сибірській глушині…
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Та, що була до останку
МОЛИТВА ЗА КОХАНУ ЖІНКУ

О Боже, світлом Ти – у всьому,
І Твій закон – у кожнім дні, – 
Прислухайсь голосу моному
І в болю поможи мені.

Вогню нерівності дай міру
У тілі вутлому її,
Дай опанування і віру
Очисти духа для сем’ї.

Щоб слухати її, другині,
Коли ввійде зо мною в рід,
Не кроки пристрастей, що змінні,
А чистий королівський хід.

Щоб привітать її, як чудо,
Що входить в сірий, людський вік,
Що розцвіте і що пребуде,
Зіллється й житиме вовік!

Юрій Липа

1

В його зовнішності й поведінці було щось мефістофельське. Проникливий, з 
хитринкою, погляд, сардонічний усміх, що ховається в борідку, імпозантна постать... 
І вдача – імпульсивна, амбітна...

Один свій роман, написаний 1916 року, він так і назвав – «Записки кирпато-
го Мефістофеля». Герой «Записок...», адвокат Михайлюк, весь час мовби експери-
ментує з людьми. То кепкує, то спокушає. Наче розігрує спектакль: сам – режисер,
решта – виконавці...

Чоловіки нарікали, що ладити з Винниченком було надзвичайно важко. А 
жінки... Жінок щось притягувало до нього, мовби магнетична сила. Ореол слави, 
який з молодих літ супроводжував його ім’я? Причому, слави не «академічної», а 
з відтінком загадковості, скандальності, таємничості. Чи, може, чоловіча врода, єв-
ропейський шарм цього українця, який виріс у степах Херсонщини, а з 25-літньо-
го віку чимало років провів в еміграції? Хтозна. Про те могли б розказати самі жін-
ки. Не розказали.

Ні галичанка Катерина Голіцинська, яка ладна була кинути все заради Винни-
ченка, ні Люся Гольдмерштейн, ні Софія Задвина, чиї листи, писані у 1906-1911
роках, тепер лежать в архівах, майже ніким не чіпані. Перебирати їх – все одно, що 
ворушити попіл недавно погаслого вогнища: в глибині його ще іскриться жар.
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2

Володимир Винниченко в цей час живе, «як сорока на тину». В Росії він, 
один з лідерів Української соціал-демократичної робітничої партії і популярний 
письменник, з’являтися не може, тому – кочує по європейських містах. Займаєть-
ся партійною роботою, літературою, йому ще немає тридцяти. Родини поки що не 
завів.

В одному з листів до Голіцинської дав зрозуміти: любити через силу – не змо-
же. Роман, по суті, завершився, але вона ще шле останнє зізнання. Наче замість «про-
щай»: «Я тебе все-таки люблю так, як ніхто тебе не любитиме»...

Із переписки Винниченка з його найближчим приятелем Левком Юрке-
вичем (тим самим публіцистом із журналу «Дзвін», який вів гостру полеміку з
вождем більшовиків щодо національного питання) легко скласти враження, що 
молодість їхніх ровесників (і їх самих, звичайно) зовсім не була схимницькою. У 
середовищі тодішніх молодих соціалістів якраз ішли гарячі дискусії про «вільне 
кохання», «статеве питання», шлюб і сім’ю... Уявлялося тоді гарячим головам, що 
стару мораль слід відкинути, адже гряде нова соціалістична ера, яка змете всі «бур-
жуазні» традиції, а серед них, можливо, й сам інститут сім’ї. Адже принцип соціа-
лізму – все спільне...

3

Втім, теоретичні суперечки – одне, а життя – інше. В 1911 р.  Володимир
Винниченко одружується. Обраницею 31-річного  письменника і революціонера ста-
ла  Роза Ліфшиць, яка в Сорбоннському університеті студіювала медицину.

Єврейка. Їх, євреїв, було багато в тодішніх соціал-демократичних колах.
У молоді літа Роза була красунею. Розумна, інтелігентна, готова підпорядку-

вати своє життя чоловікові... Здається, свій шлюб вони не оформляли, – принаймні, 
перші роки. Познайомилися у Франції. Медовий місяць провели неподалік від Па-
рижа. Винниченко тоді багато друкувався – як в українських виданнях, так і в росій-
ських. Гонорари давали сяку-таку можливість для прожиття А відтепер склали осно-
вну частину доходів сімейного бюджету.

Згодом, уже в трагічному для нього і для всієї України 1919-му, Винниченко в 
своєму «Щоденнику» згадає їхній початок: «Завтра роковини нашого шлюбу. Ніхто, 
крім нас двох, про цей день не знає. Тільки ми вдвох, він наш. Нас вінчали скелі, сосни, 
море, сонце, нам кадили духом вереси, нам співали хвилі моря, там унизу зеленкуваті 
з берега і злотисто-фіолетові на далекім обрії. Ми нічого не обіцяли одне одному: ні
вірности, ні любови, ні щастя, нічого. Вона прийшла до мене туди на гору, бо так хо-
тіла її кров, її очі, її істота, бо туди кликала криком істота моя. Але от іде дев’ятий 
рік, і наші істоти без присягання, без заклинання, без санкцій лицемірних або глу-
пих людей з їхніми комедіями, без нотаріюсів, без загроз і різних кайданів, без усьо-
го цього наші істоти скуті так, як ні один піп скувати не може. От вона лежить і 
дрімає стомлена, – ми ходили на Pinkenkogel, у хмари, в сніги, в пахучий ліс. Завтра 
йде дев’ятий рік, – і я почуваю до неї таку ніжність і вдячність, що хочеться поці-
лувати краєчок тої подушки, на якій вона лежить. Спи, моя Кохо, тільки моя, тіль-
ки мною дана жона моя...».
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4

Коха – інтимне ім’я, яким Винниченко називав дружину... У дивовижно відвер-
тому Винниченковому «Щоденнику» це ім’я згадується постійно. Він не просто фік-
сує якісь подробиці сімейного життя, а й аналізує ту чи іншу ситуацію з її психоло-
гічними механізмами, «анатомує» свої душевні стани, робить самооцінки, замальов-
ки характерів... Це трохи нагадує «Щоденники» Льва Толстого, для якого діаріуш 
теж був своєрідною лабораторією самоаналізу, необхідною для морального вдоско-
налення себе, а також для творчості. Проте міра відвертості в українського письмен-
ника ще вища, передусім там, де йдеться саме про інтимні сторони власного життя.

«Мені хочеться записати стан свого відношення до Рози», – нотує  Винниченко 
невдовзі після одруження, щоб розібратися у складній гамі власних почуттів. І це ду-
же характерний запис.

«...Я вчуваю десь у собі присутність чогось стороннього, якогось обов’язку, пови-
нности. Ось думав про неї. Великі, крупні очі, крупний, трохи широкий і товстий ніс з 
червоністю, яка іноді трохи одражає мене і яку я хочу полюбити. Ось її губи крупні, 
соковиті, які я зву «неморальними», ось її рівні й ніби товстуваті зуби з золотим блис-
ком пльомби з середини. Ось уся вона з тілом сирени, з невинними грудьми чотирнад-
цятилітньої дівчинки. Що я відчуваю до неї? Не знаю. Моя втома, мій «чорний круг» 
оббайдужив мою душу»... 

Діалоги з самим собою, очевидно, давали йому змогу витримувати свій же 
принцип «чесності з собою», який вимагав: роби тільки те, що думаєш і почуваєш, 
не допускай найменшого розриву між словом, почуттям – і вчинком. У цьому він 
вбачав запоруку внутрішньої гармонії, без якої неможливе щастя. Мотив гармонії, 
щастя присутній і в багатьох творах Володимира Винниченка. «Єдина ціль, зміст і 
рація існування всього сущого, а найпаче живого, – це почування повноти і гармо-
нії всих сил, прагнення жити і в самому процесі життя мати найвищу, вичерпуючу 
сатисфакцію»... Ці слова зі «Щоденника» могли б бути епіграфом до всієї творчос-
ті Винниченка.

Запам’ятаймо: в самому процесі життя мати найвище задоволення...

5

Якось він вирішив зібрати «колекцію шлюбів» – і виявив що в тій «колекції» 
дуже мало щасливих поєднань. У жовтні 1914-го його союз із Розою теж мало не за-
знав краху. Щоденникові записи тієї пори читаються як психологічна новела.

«Ранена моя любов – це треба признати. Я раніше не розумів, чого мені так 
тяжко й боляче. І різно поясняв. А тепер знаю точно: мені тяжко від того, що я не 
можу любити так, як любив раніше. Не можу пустити в душу ніжність, не можу на-
віть бажати як женщину. А чого ж я все-таки їду до неї? Чого згоджуюсь жити й далі 
з тою, яку вже не можу пустити в себе? Раніше я не розумів, а сьогодні, ідучи на вок-
зал, раптом з морозом жаху зрозумів: тому що не маю віри в краще. Я вже не вірю в 
те, чого шукав...».

Записи робляться похапцем, у них – боротьба думок, сумніви, болісний пошук 
рішення. Володимир Винниченко перебирає в думках світлі й темні сторони своїх 
стосунків з Розою: можливість розриву мучить його душу. Причин такого стану не 
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названо. Розчарування? А може, гіркота усвідомлення того, що вони з дружиною не 
зможуть мати дитини?

Хтозна. Винниченко-письменник любив наголошувати, що душа людська це 
безодня, у ній завжди є таємниці і несподіванки... Докори й сумніви змінюються зі-
знаннями в любові, лагідними, ніжними словами, новими мріями про «будинок щас-
тя», який вони з Розою таки збудують.

6

Він трохи фантазер і ідеаліст – цей  літератор і революціонер із зовнішніс-
тю Мефістофеля. Він легко захоплюється якоюсь ідеєю, починає вперто реалізову-
вати її, не бажаючи помічати, що інших це смішить або й дратує. Він надто гордий і 
самовпевнений, щоб відмовлятися від задуманого. Володимир Немирович-Дан-
ченко ухопився був за його п’єсу «Пригвождені», а потім раптово охолов: щось знітило 
в ній режисера МХАТу. Чи не пафос перебудови шлюбу, реформування самої людини?

Уже в еміграції, після революції і громадянської війни, Винниченко береться 
за філософсько-етичний трактат про КОНКОРДИЗМ (від франц. КОНКОРД, що 
означає ЗЛАГОДА), викладає в ньому своє розуміння щастя. У трактаті тому – від-
голоски епікуреїзму, ідеї простоти й природності життя. Тієї самої природності, яка 
велить насолоджуватися самим актом життя. Людина – ловець утіх?

Ворог усякого фарисейства і «буржуазної» моралі Володимир Винниченко й не 
уникав їх. Все, що природне – прекрасне! «Кохання, – писав він у «Щоденнику», – це 
зойк крови, це бездумний, непереможний голод тіла, це наказ вічности, яка не допус-
кає опору собі...

Любов – це вростання, це просякнення до найтемніших куточків одної істоти 
другою. Любов приходить пізно, за коханням, після його оргій, після жадних криків 
і лютого, дикого шепоту жаги.

Кохати можна одночасно двох, трьох, п’ятьох, стільки, скільки вистачить сили 
тіла і вогню.  Любити одночасно можна тільки одного».

Це, по суті, автокоментар до власних захоплень, гри пристрасті. Любов – це  Ро-
за; вічності ж він опору не чинив.

І справа не лише в «зойках крові» чи «голоді тіла». У своїх численних романах 
із жінками Винниченко нагадує героя «Записок кирпатого Мефістофеля». Він як до-
свідчений режисер розігрує ці романи так, як розігрують спектаклі. Для нього, пись-
менника, це потрібно як матеріал для спостережень! Недарма ж у центрі більшості 
його п’єс – жінка.

7

Після чергового знайомства він ставить «експеримент». Закохує в себе, сам грає 
закоханість, вигадує якісь сюжетні ходи, щоб потім випробувати їх на героїнях сво-
їх любовних інтриг. Його цікавить психологія і навіть фізіологія. У «Щоденнику» є 
свої шифри. Слово «чи» (або буква Ч) означає статеву близькість. «Малюна» – це чо-
ловічий статевий орган, «дьона» – жіночий.

(... Можливо, тут ви, читачу, або читачко, – поморщитеся і відкладете цю стат-
тю вбік? Я наперед прошу вибачення в тих, хто це зробить. Тільки, як тоді бути з кла-
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сичною тепер «Сповіддю» Жан-Жака Руссо, яка колись так само шокувала добро-
порядних французів XVIII століття, як на початку XX століття деякі, з еротичним 
присмаком, оповідання Винниченка ошелешували передплатників «Літературно-
наукового вісника», які спересердя навіть відмовлялися від цього дуже поважного 
журналу? Втім, нині під час нашого «пострадянського» еротичного буму з його ви-
вихами, навряд уже чимось когось здивуєш. Уже й Маркіз де Сад, схоже, видається 
дитячим садком...).

1921-1922 роки, коли Винниченко й Розалія мешкали під Берліном, були осо-
бливо багатими на те, що видавець «Щоденника», професор Григорій Костюк, чемно
назвав «химерними романічними пригодами з невеликим жіночим сетом, що його
тоді оточував». Ось лише кілька іскор з того любовного вогню, що його розпалював 
Винниченко.

«17 квітня 1922 р. Роман з Румункою. Поцілунок на терасі».   
«21 квітня 1922 р. Візитка Гасенків. Читання роману Гасенком. Потиснення но-

ги Румунки. Warum? Сяючі посмішка і все обличчя після моєї відповіді».
«19 червня 1922 р. Хмарно. Холодно. Чекання Румунки. Сумніви. Чи з румун-

кою яз. Неможливість малюни».
«24 червня 1922 р. Візитка Румунки. Замах на чи. – Постанова перервати. Чи  з 

Кохою».
Більшої відвертості, мабуть, уже й бути не може. Приблизно в ту ж пору (15 

серпня 1923 p.) Винниченко сам прокоментує цю свою безмежну щирість так: «Справ-
жня, найглибша суть людини є під найбільшим прикриттям, там, де багато накидано 
згори». Тому «ціль щоденників і записок, що провадяться людьми, особливо видат-
нішими літераторами, політиками і т. п.», досягає тоді, коли в них є «найбільш оголе-
на, безоглядна до найпотаємніших куточків, правдивість, одвертість, об’єктивність». 
Сам він прагнув до максимальної «чесності з собою», не зупиняючись навіть тоді, ко-
ли йшлося про фізіологію.

Втім, гра інстинктів у поведінці людини його давно цікавила як художника.
А ось красномовний запис (1 січня 1923 p.), який не залишає сумнівів, що лю-

бовні сюжети, закручувані Винниченком у житті, а також зроблені спостереження, 
були для нього тим, що вчений-фізик назвав би «експериментальною частиною». 
«Невиразні ознаки жіночої уваги Тамарочки. (Тема: 50-літній чоловік, що стоїть на 
заході кохання і перемог над жінками, перевіряє свою силу на 16-літній дівчині, яка 
стоїть на сході свого кохання і також перевіряє себе на досвідченому Дон Жуані. Дві 
перевірки, дві спроби сил, хвилюючі й приємні для обох)».

У новелі М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» герой мучиться тим, що навіть у хви-
лини страждань він не перестає бути письменником. У його душі навічно поселився
«нерозлучний секретар», який усе і завжди фіксує. Так і у Винниченка; влас-
на душа, ставала для нього своєрідною лабораторією для психологічних студій. І
потрібнабула неабияка мужність і сила волі, щоб не лукавити ні в чому – бодай на-
одинці з собою.
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8
... А «будинок щастя» вони з Розалією таки збудували. Хоч жило в тому будин-

ку лише двоє людей. Дітей вони не мали. Племінниця письменника Любов Андріївна 
Винниченко, яка нещодавно померла в селі під Бобринцем, запам’ятала, що коли Ро-
залію Яківну запитали про дітей, вона сказала з сумом: «А нам не можна»... Мабуть, 
малося на увазі кочове життя, вічна неприкаяність, «безпритульність»...

Роза з її інтелігентністю, освіченістю, душевною тонкістю належала до тих жі-
ночих натур, які вміють налаштувати своє життя на той лад, який необхідний її неор-
динарному чоловікові. Його таланту, його справі. Суто жіноча саможертовність! Во-
на означає, що саме такий, а не інший лад був, зрештою, необхідний їм обом. Коли 
Винниченків конкордизм звелів йому – в ім’я послідовності, чесності з собою – ста-
ти вегетаріанцем, то вегетаріанкою стала і вона, Розалія. З них, самітників, що посе-
лилися на півдні Франції у містечку Мужен, кепкували: «Морквоїди»! Ходила навіть 
чутка, що Винниченки стали нудистами, – і це була правда.

У своїй муженській покинутості вони були опорою одне для одного. Іванна 
Нижник-Винників, українська художниця, яка мешкала в будинку Винниченка не-
вдовзі після смерті господаря (1951 p.), розповідала недавно, що, живучи поруч з удо-
вою Винниченка, вона тільки й чула від неї, що про Володимира. «І вічно в неї той 
Володимир не сходив з уст»...

Так було. Життя завжди ламає якісь усталені уявлення. Воно «хитріше», мудрі-
ше за наші звичні схеми. Володимир Винниченко це добре розумів. Як і те, що щас-
тя людське не має універсальних ключів. Але поза любов’ю воно все ж неможливе.

Навесні 1915-го він записав у «Щоденнику»: «... всяка краса для мене Коха. Без 
Кохи нема краси. Я знаю, що це немов перебільшення, але не знаю, чи жив би, коли 
б не стало Кохи...».

На схилі життя ці ж слова він міг би повторити ще з більшою переконаністю і 
впевненістю.
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In fine
від Юрія Щербака

Кохана,
хто ми з тобою?
щасливі закохані?
чи птахи самотні,
що блукають по ріллі осінній?
впевнені в собі сміливці,
на чиєму боці правда?
грішники, яким ніколи не буде
прощення?
діти того краю,
де завжди буяють трави
та світяться неторкано кульбаби?
чорні породження зради,
що приносять нещастя близьким?
ті, кого виправдають
перед судом совісті?
ті, хто буде засуджений на віки вічні
власним сумлінням?
Хто ми?
перекотиполе в темну годину завірюхи?
чи весняні дерева,
що сплелися корінням навіки?
Ми все одразу в себе увібрали:
ми знаки запитання,
вічні, болючі і не розв’язані ніким.



У темний час хитання світу, 
в часи знущання з доброти 
хоч краплю певності б, хоч скриту!..
Надіє, не згасай хоч ти!

Нам тільки б натяк серед пітьми, 
що в тьмі не пітьма, лиш сама, 
щоб відблиск сну могли вловить ми, 
якому здійснення нема, 

хоч промінь дружби в лютім гніві,
що розділяє й гнобить нас, 
хоч тінь любові в дні жахливі, 
коли вже й знак любові згас.

Хоча б рука на допомогу 
тому, кого загибель жде, – 
будь нам щитом вкажи дорогу 
в прийдешній загадковий день.

Нам тільки б віра в нашу працю, 
лише сподіванка, що в ній 
для іншої доби здійсниться 
призвістки спільних наших мрій.

У темний час хитання духу, 
у недовірі й боротьбі 
хай відчувається хоч глухо: 
ти – спільник мій, я – брат тобі.

Лиш потиск наших рук, 
єднання кордонів душ, держав, 
країв заповідає нам світання 
і райдугу майбутніх днів.

Йозеф Гора

1

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ

Між безлічі сил

«Хто ж як не поети й малярі, музики й журналісти
мають бути духовним штабом національного руху!
Українець-мистець не може, не сміє не бути воїном».

Є. Маланюк



434Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

23 лютого 1917 року (8 березня за новим стилем) петроградські робітники, 
обурені нестачею продуктів, оголосили страйк. Солдати відмовилися стріляти в 
людей і перейшли на бік робітників. Вулиці російської столиці наповнилися де-
монстрантами. Микола ІІ зрікся престолу, уряд розбігся, жандарми поховалися. У 
країні почалося безладдя.

ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА 
ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

Чикаленко Євген Харлампійович (1861-1929) – гро-
мадський і культурний діяч, мемуарист, меценат, вида-
вець. Закінчив Єлисаветградське реальне училище, Хар-
ківський університет. Учасник народницького гуртка
О. Михалевича, І. Карпенка-Карого. З 1900 року брав 
участь у редагуванні «Киевской старины». Видавець газет 
«Громадська думка» (1906), «Рада» (1906-1914). Після по-
разки УНР емігрував. Автор книги «Розмови про сільське 
господарство», трьох томів «Спогадів», що охоплюють час 
з 1870 по 1926 рр.

В Києві я пробув тоді в початку 1917 року не більше 
двох тижнів, та й то не вряд, бо виїздив на скілька день у 

Кононівку, щоб не звернути на себе увагу поліції в Києві. До весни я знов постановив 
їхати в Фінляндію, але через Москву, щоб побачитись з Винниченком та з Грушев-
ським, який тоді вже там проживав, і щоб завезти московській громаді для тамошньої 
преси нашу відозву відносно війни.

З двірця я поїхав просто до редакції «Украинской Жизни», а відтіля мене вже 
спровадили на кватирю Винниченка. Коли я сказав, що маю їхати в Фінляндію, то Вин-
ниченко почав мене розраджувати, кажучи, що там тепер небезпечно для росіян, бо фіни
готуються до повстання і масами тікають добровольцями в німецьку армію, боячися, 
щоб російський уряд не зробив у Фінляндії мобілізації, як цього тоді добивалася росій-
ська преса. Крім того, там дуже скрутно на харчі, бо й весь північний край Росії, в тім 
числі і Петроград, можна сказати, голодують через те, що нема чим підвозити харчів з 

АВТОРСЬКА ПЕРЦЕПЦІЯ ПОДІЙ 
1917 – 1921рр. У «ЩОДЕННИКУ» ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Постать Володимира Винниченка на тлі української та світової історії літера-

тури не перестає дивувати своєю різноплановістю та широтою обсервації дійсності.
У ряду епічних, драматичних, публіцистичних творів, малярських робіт, епісто-
лярію вагоме місце займає його «Щоденник» – «фундаментальний твір, який роз-
криває перед читачем майже півстоліття літературного, громадсько-політичного 
та особистого життя письменника». Щоденникові записи розкривають неповтор-
ну особистість митця, його творчу лабораторію, мистецьке світосприймання, за-
думи творів і їх реалізацію, а також його суспільно-політичні погляди та інтенції, 
осмислення яких і визначає предмет цього дослідження.  
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півдня. Брак вугілля, паровозів, вагонів і т. д. так розруйнували транспорт, що ні з чого 
скласти поїздів, щоб підвозити харчі, а коли й пощастить зорганізувати якийсь поїзд та 
навантажити його хлібом, то по дорозі, на стадіях більших міст, люди відбивають вагони 
з харчами і силою забирають собі. Вже оголошено, що між Петроградом та Москвою на 
два тижні припиняється пасажирський (особовий) рух, щоб підвезти харчів, бо в Петро-
граді справжній голод та й у Москві їдять уже гороховий хліб, який добувають, стоячи 
в чергах по кілька годин. Добре, що я привіз з собою зо скілька великих домашніх булок 
та фунтів по 20 масла та сала, то з спокійною совістю міг прийняти пропозицію Винни-
ченків зостатися на якийсь час у них. Місця у них було досить, бо кватирю вони найма-
ли велику: меншої не знайшли, а взяли, яку добули, заплативши швейцарові 500 руб., а 
тепер уже люди платять комісійних за кватирю і по кілька тисяч руб. 

В Петрограді, як оповідали в вагоні і писали в газетах, було дуже непокійно на 
грунті недостачі харчів: по вулицях, коло пекарень, коло м’ясних та інших харчових 
крамниць стояли ще більші шереги народу, як в Москві, переважно жінок та дітей, які 
часто умлівали або й замерзали, стоячи «в хвостах» голодні, на страшеннім морозі, тоді 
як чоловіки їх і батьки працювали по фабриках, що всі тоді виробляли всяке військо-
ве знаряддя. Оповідали, що в Петрограді сподіваються загальної забастовки (страй-
ку), розрухів, а через те поліція запаслася великим числом кулеметів, які розставляє 
по дахах, круг патщійних участив та всяких урядових будинків. Поступовий думський 
блок, з кадетським папою – Мілюковим на чолі добивається відповідального перед
Думою міністерства; їх підтримує гаряче Бюкенен, англійський посол, у певності, що 
російське громадянство ліпше зорганізує військову справу та апровізацію, ніж бюро-
кратія, і зможе краще улаштувати відпорну силу проти німецького наступу. Цар, а осо-
бливо, кажуть, цариця, намірились увійти в згоду з Германією і зробити сепаратний 
мир, бо в противнім разі ім загрожує обмеження самодержавної влади. Кажуть, що 
прем’єр-міністр Протопопов, спираючися на Распутіна, придбав велике довір’я в ца-
ря і вже робить заходи коло замирення з німцями. Інтелігентні, буржуазні російські
кола дуже цим обурюються і в вагоні весь час іде розмова кадетського характеру про 
те, що якби цар згодився на відповідальне перед Думою міністерство, то в російськім 
громадянстві піднявся б такий патріотизм, що воно легко змогло б організувати пере-
могу над німцями, а коли цар буде упиратись, то все може скінчитися для нього ката-
строфою...

– Що ж, ви сподіваєтесь революції? – питаю в одного кадета з Земського cоюзу, 
з яким мене познайомив Ніковський, але прізвище якого я вже забув.

– Боже сохрани! Все повинно кінчитися дворцовим переворотом, як з Павлом 
Петровичем, – відповів потихеньку кадет.

2

17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду.
Головою її став Михайло Грушевський, який щойно повернувся з Москви.
Центральна Рада стрімко набирала сили, об’єднуючи навколо себе українські 

організації різних ідейних спрямувань. Вже через кілька днів, 19 березня, в Києві 
відбулася маніфестація, яка зібрала 100 тисяч учасників.

 «Це був грандіозний вибух національного почуття, демонстрація національ-
ної радості, слава визвольній Революції», – писав згодом В. Винниченко.
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Центральну Раду визнали повноважним органом Український Національний 
Конгрес, військовий та селянський з’їзди, з’їзд робітників.

Маючи довір’я мас, Центральна Рада стала, по суті, українським парламентом.
Подобалося це далеко не всім. Російські консерватори боялися розпаду 

«єдиної неділимої». Російські радикали остерігалися, що український національ-
ний рух порушить «єдність робітничого класу».

Винниченко весь час у центрі подій. Він – заступник Голови Центральної Ради. 
Саме йому доручено було оголосити учасникам Військового з’їзду І Універсал, яким 
проголошувалася автономія України. Автор «Відродження нації» пізніше згадував: 
«Грім радості, захвату й ентузіазму дійшов до екстазу, до чуття побожності, до бажання
молитися своїй радості, свойому екстазові.

Весь театр з делегатами, з публікою, з кореспондентами газет став на колі-
на й нечуваним, могутнім, потрясаючим душу хором заспівав великий «Заповіт». 

То був зоряний час Володимира Винниченка. То був тріумф романтичного
періоду української революції. Винниченка призначають Головою Генерального
Секретаріату Центральної Ради.

Більшовицька інтермедія від Ю. Смолича з роману-дилогії «Рік наро-
дження 1917» (Кн. 1. «Мир хатам – війна палацам»; кн. 2. «Реве та стогне 
Дніпр широкий»)

Карикатурний погляд на Винниченка-урядовця

Тим часом письменник Володимир Винни-
ченко перебував у стані мерихлюндії.

Власне, Винниченко мав усі підстави, щоб ра-
діти світом і бути з себе самого задоволеним. Адже 
все складалося на його, Винниченкову, руч, і тому, 
що склалося саме так, була іменно його, Винничен-
ка, заслуга: він показав себе видатним державним 
діячем і дійшлим політиком також. Перший етап на 
шляху боротьби за відродження нації, – стверджен-
ня української державності та демократизації її
керівництва заразом – можна вважати перейденим.

Тимчасовий уряд таки санкціонував створення
генерального секретаріату, зародка національно-
го уряду на Україні. А проведений щойно укра-
їнськими соціал-демократами Всеукраїнський
робітничий з’їзд послав до українського парламен-
ту, Центральної ради, сто своїх депутатів.

Як же не бути задоволеним, як же не ра-
діти світом Винниченкові – ідеологові україн-
ської державності та лідерові української соціал-
демократії?

І Володимир Кирилович підхоплюється з міс-
ця – він у своєму домашньому кабінеті, у власній

Як це не парадоксально, але 
роман-дилогія, про автора якої хо-
див такий собі віршик:

На машинці він наклацав
«Мир хатам – війна палацам»,
Потім закупив він плац
Й збудував собі палац.
– цей роман був чи не єдиним 

дозволеним джерелом інформації 
про В. Винниченка. Щоправда, бу-
ло ще кілька епізодів у нагородже-
ній Шевченківською премією кіно-
стрічці Т. Левчука «Родина Коцю-
бинських» (1970). Втім, покоління 
70-х   лише зараз може здогадува-
тись, де там на Капрі Володимир 
Кирилович, тоді ж – одні титани: 
Горький, Ленін, Коцюбинський…

Упорядники.
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фешенебельній квартирі на Пушкінській, 20, бельетаж, хід з вулиці, – і жваво, весело 
проходжується сюди й туди, а на повороті робить щось подібне до антраша. І наспівує з 
модної шансонетки: «Всем приятны, всем полезны помидоры да помидоры...»

Держава є, уряд є, – як же не радіти серцю державного діяча? Керівництво дер-
жавою демократизовано й пролетаризовано, – як же не радіти серцеві революціонера?

Втім, серце у Винниченка, як у всіх людей, одне. І дві радості одразу в нього не 
вміщаються: в розколинку між ними починає вгризатися неспокій, досада.

Тимчасовий уряд – цей чортів брехунець Сашка Керенський – таки вихитрив-
ся підкласти свиню, навіть зразу дві: визнав прерогативи Центральної ради лише над 
п’ятьма губерніями Південно-Західного краю – не над цілою Україною, а генераль-
них секретарів затвердив тільки сім – не повним комплектом кабінету міністрів...

Настрій у Володимира Кириловича зразу псується. Ну, як же не нудити світом, 
як не впасти в іпохондрію?

Щоб потішити себе, Володимир Кирилович починає добирати ціни своїм пере-
могам. Не серед дів кордебалету, а на державній і політичній арені.

Як хитромудро і тонко політично обійшов він і більшовиків – з їх гаслом «Вла-
да Радам!», і есерів – з їх спротивом ідеям соціал-демократії! Організований Винни-
ченком, тобто українськими соціал-демократами, Робітничий з’їзд просто-напросто 
оголосив президію з’їзду Всеукраїнською радою робітничих депутатів, а членів ново-
явленої ради послав на поповнення Центральної ради. Як це вам подобається? Од-
ним махом усіх побивахом!

Не вірите? Будь ласка! Всеукраїнської ж ради робітничих депутатів не було? 
Не було. Більшовики галасують три місяці, а ніяк не спроможуться скликати Всеу-
країнський з’їзд Рад. А тепер вона є! І входить у Центральну раду. Тобто Центральна
рада залишається таки зверху. Нація превище всього!.. А сама Центральна рада? 
Буржуазна чи демократична? Го-го? Сто нових депутатів – один в один пролетарі!
Українці, звичайно. Бо ж з’їзд скликалося лише з делегатів-українців, І сімдесят із 
ста – члени його, Винниченкової, партії українських соціал-демократів. Проти ли-
ше тридцяти українських есерів – партії цього новоспеченого соціаліста, пана до-
бродія Грушевського. Так зросла чи не зросла питома вага заразом і українського 
пролетаріату і української соціал-демократії у... буржуазній Центральній раді? Не 
за горами вже той час, коли український пролетаріат, і зокрема українська соціал-
демократія, стане в українському парламенті абсолютною більшістю!.. А генераль-
ний секретаріат вже й сьогодні абсолютно винниченківський. Не вірите? Будь ласка! 
Тільки додалося в Центральній раді ще сімдесят винниченківських голосів, Володи-
мир Кирилович, голова генерального секретаріату, негайно заявив, що він з наявно-
го есеро-есдеківського складу генерального секретаріату не задоволений і... подаєть-

Авторська перцепція – 2

Попри актуалізацію й осмислення найважливіших віх життєпису пов’язаних 
із громадсько-політичною діяльністю В. Винниченка (Т. Бевз, В. Головаченко,
С. Кульчицький, І. Курас, Н. Миронець, В. Солдатенко, О. Удод та ін.), говори-
ти про остаточне осмислення його переконань, намірів, внутрішніх конфліктів, що 
стосувалися суспільних процесів, думаємо зарано. Причина цьому – недостатнє 
дослідження мемуаристики митця і, зокрема, його щоденника.
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ся в демісію. Довелося Центральній раді формувати новий генеральний секретарі-
ат. А що дало тепер балотування кандидатур? Наслідки персонального балотування 
– з приплюсованими сімдесятьма голосами – визначили на першому місці персону...
Володимира Винниченка. І Мала рада Центральної ради змушена була звернутися до
Володимира Кириловича з уклінним проханням – прийняти-таки на себе цю високу 
й трудну місію: сформувати новий генеральний секретаріат. Він його й сформував – з 
переважною більшістю соціал-демократів. Здорово? Га?.. О, це було мистецьки вико-
нане дипломатичне антраша!..

Як же Володимирові Кириловичу не радіти світом і не бути задоволеним із се-
бе самого?

І проте гризоти смоктали серце Винниченкові.
Не гризоти, а оті... українці-пролетарі. Не туди обернулося з тим робітничим 

поповненням Центральної ради.
Ну, що ви вдієте з тими пролетарями! Вони таки, нівроку, зразу ж активно вклю-

чились у парламентське життя. Охоче виступають на засіданнях Центральної ради і 
наполегливо вимагають. З чим виступають і чого вимагають? Вони кажуть, що Цен-
тральна рада на місцях не має авторитету. Кажуть: наспів час вказати місце буржуазії 
– нехай і рідній, українській. І взагалі чи не краще держатися купи експлуатованим 
усієї колишньої Російської імперії супроти наступу експлуататорів? А тому чи не
годилося б все ж таки вимагати владу Рад на місцях, землю віддати селянам і припи-
нити к чортовій матері імперіалістичну різанину?.. А про відродження нації, про про-
блеми національної державності і взагалі про національну справу вони нічого пут-
нього, власне, не говорять...

Ну як лідерові відродження нації не впасти в стан депресії?
От візьме Володимир Кирилович і наплює на всю цю чортову політику. Візьме 

і подасться-таки насправді у демісію. Хай тоді роблять революцію і будують держа-
ву без нього...

Винниченко тужно поглянув на свій письмовий стіл у кутку під вікном. Карт-
ки паперу лежали на столі – наготовлені, завжди готові, – і сяяли білою, непорочною 
чистотою. Незаймані!

Сісти б, узяти перо – й писати. Наприклад, п’єсу. Володимир Кирилович вже й 
сюжетик наготовив. І назву придумано: «Між двох сил». А от часу, щоб сісти до робо-
ти, – нема!.. Письменникові ніколи писати! Чи ви можете собі таке уявити? Хто ж то-
ді він такий – письменник чи політик? Вільний художник чи невільник... революції?

Проклята вічна роздвоєність!.. Хто це був роздвоєний? Ах, Гамлет!.. Що ж, непо-
ганий літературний прототип. А в політиці – Плеханов? Теж непогана ремінісценція.

В місті ж – страйк! Однаково діяльність державного апарату паралізовано. Во-
лею пролетаріату. А він же хіба не претендує бути виразником прагнень пролетаріа-
ту українського? От візьме й застрайкує теж – із солідарності. Оголосить тут, у своїй 
кімнаті, страйк – нехай і італійський. По-українському – це тримати дулю в кишені.

А! Хай усе пропадає! Присяде на часинку й попише трошки. В нього ж – інфлю-
енца і мізантропія. А в нападі інфлюенци, чи пак мізантропії, йому пишеться особли-
во добре...

Потроху Винниченко починав заспокоюватися. Бути задоволеним із себе само-
го і радіти світом. Кінець кінцем, хто ж, як не він, і склав таку формулу ставлення до 
життя: жити кожної хвилини треба так, немов наступної хвилини ти маєш померти...
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ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

В Перші ж дні революції ТУПівська рада (Заряд Товариства українських посту-
повців) (ТУП) постановила вжити всіх заходів, щоб вплинути на «Временное Прави-
тельство», аби воно якнайшвидше ліквідувало війну, яка тільки руйнує наш край. Ще 
1916 року ТУПівська рада видала і розіслала до всіх російських газет відозву до грома-
дянства, в якій доводила, що війна ведеться наперекір бажанню українського народу і, 
крім шкоди, нічого не принесе. Але російське громадянство так було захоплене війною 
до «победного конца», що відозву нашу вважало за зраду державі, за німецьку інспірацію. 

Незважаючи на наші доводи, що ТУПівська рада є тільки виконавчий орган 
безпартійної організації, яка має свої громади майже по всіх містах України, в які вхо-
дять і поодинокі соціалісти, вони стояли на тому, що вони являються делегатами теж 
від всеукраїнських соціалістичних організацій, і коли ми не згодимось прийняти їх, 
то вони заснують свою окрему раду, і пішли на нараду до Педагогічного музею. Щоб 
не розбивати сил і не витворювати двох центрів, ми рішили з’єднатися з тими «де-
легатами від соціалістичних організацій», і таким чином повстала Центральна Рада. 

* * *

Напередодні від’їзду пішов я на губерніяльний кооперативний з’їзд, що відбу-
вався в Педагогічному музеї. Всі місця величезної авдиторії, від долу аж до стелі,
були зайняті народом; в партері сидіти кооператори, а весь амфітеатр набитий був
інтелігентною київською публікою. Промовці говорили не на кооперативні теми, а 
про те, що настав день воскресіння України, що треба скрізь на всі урядові посади ви-
бирати самих українців, що треба заводити українську мову в школах, засновувати 
свої гімназії і т. д. Міхновський в гарячій промові закликав до організації української 
армії і пропонував зараз же заснувати охочекомонний полк і прочитав список стар-
шин, які виявили бажання вступити в склад цього полку; це викликало грім оплес-
ків, хоч наші соц.-демократи, додержуючись своєї програми, тоді, з початку револю-
ції, рішучо виступали проти організації української армії. А коли розміщений серед 
публіки студентський хор заспівав «Ще не вмерла Україна», то всіх охопив невида-
ний мною в житті ентузіазм: всі цілувалися, деякі плакали з радощів. Я так рознерву-
вався, що не міг здержати голосного ридання і благословляв долю, що мені довело-
ся дожити до такого щасливого дня; я радів в душі, що з молодих своїх років взяв ві-
рний напрямок і йшов, чи добре чи погано, а вірною дорогою і перед смертю не скажу, 
як казав небіжчик Лесевич, російський філософ, родом українець:

Авторська перцепція – 3

Як відомо, біографія Володимира Винниченка дає підстави стверджувати про 
його активну участь у політичному житті Росії початку XX століття. Його політич-
ний світогляд і творчі пошуки визначалися двома важливими напрямками: соціаліз-
мом та націоналізмом. На думку В. Солдатенка: «... В. Винниченко прагнув поєднати
проблеми соціального і національного визволення українства, що й зумовило сут-
ність теоретичних шукань та еволюцію (поступове полівіння) його поглядів».
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– Як тяжко вмирати, побачивши аж перед смертю, що все своє життя йшов не 
тою дорогою, якою треба було йти.

Він тільки перед смертю став свідомим українцем.

* * *

Приїхавши в Перешори, я довідався, що замість сільського старости організу-
вався Комітет з А. Куцоперою на чолі. Сей Куцопера, син захожого з Поділля селяни-
на Федора Куцопери, що купив коло Перешор 30 десятин землі і жив собі на хуторі, 
служив у гвардії, а потім городовим (поліціянтом) в Одесі, потім поліційним урядни-
ком в Бессарабії, звідки вигнано його за хабарі, і він, оселившись на хуторі в батька, 
зайнявся підпільною адвокатурою. Люди розказували, що бувши городовим в Одесі, 
він у 1906 році виконував обов’язки ката і вішав революціонерів; може, цьому й не-
правда, але кожному, хто гляне на його одворотну, червону, рябу пику і величезну ста-
туру, приходить в голову, що так повинен виглядати кат.

А що він був без усяких моральних підстав, людиною «безсовісною», як казали 
люди, то видно з того, що він, виманивши у батька документ на всю його землю, не 
дав нічого рідним братам і нарешті і самого батька вигнав з хати, і той помер у чужих 
людей. І от така людина стала керівником нашої громади, найпершим чоловіком її. 
Коли я завважив це селянам, то старіші тільки плечима знизували або рукою махали, 
а молодші, що поверталися з фронту, зухвало відповідали:

– Він наш брат, мужик, а такий бувалий, на всі боки битий, що не дасться па-
нам обманити.

Не знаю, як по інших місцевостях, а у нас і по сусідніх селах майже скрізь
наверх повипливало отаке сміття, такі шахраї, що поверталися з міст, де служили в 
поліції, жандармами і т. ін. і поставали провідниками народу, бо в щирість інтеліген-
ції народ не вірив. В м. Окнах, напр., вибрано за голову комітету бувшого жандарм-
ського вахмістра Моргуся, який обшахраїв громаду на велику суму. В с. Ставровій 
виплив на самий верх Саблатович, який, бувши делегатом в Києві на селянському 
з’їзді, украв на ночлізі у сусіда 150 карб. Коли їх у нього витрусили, то, не бажаючи 
робити розголосу, тільки вигнали його з з’їзду, написавши про його вчинок громаді. 
Взагалі у нас по селах старіші чесніші селяни притихли перед молодшими, що повер-
талися з фронту і принесли новий дух, нові етичні поняття; вони майже одверто кра-
ли не тільки в панів та жидів, а й у своїх же селян, а коли ті обережненько докоряли 
їм за се, то вони нахабно кричали:

Авторська перцепція – 4

Розмірковуючи про становлення та подальший розвиток Української держави, 
В. Винниченко відзначає, що українська державність потерпає через те, що до того 
часу ще не усвідомлена й повністю не сформована українська нація: «Нема нації –
нема держави. Це основна причина наших невдач». Винниченка турбує те, що «тем-
ний, осоловілий від усяких дурманів народ», котрого політики намагаються пред-
ставити нацією, «скоса дивиться» та «сердито бурчить». У такому ракурсі найбільше 
тривожить те, що «національна несвідомість, темнота, очманілість нашого народу
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– Я на фронті кров проливав, а ви тут багатства збирали!
Причім без сорому лаялись по матерщині, кажучи, що тепер «свобода слова».
Саме тоді вернулися з фронту два моїх приятелі, заможні селяни, що їздили

туди з підводами як погонці, і радили мені не засиджуватися в селі. Вони розказу-
вали, що поза фронтом, у запіллі, наші солдати немилосердно грабують і вбивають 
всіх заможних людей, а справа стоїть так, що незабаром фронт докотиться й до нас; 
хоч наші селяни, казали вони, мені нічого лихого не зроблять, а фронтові солдати не
помилують; не страшно німців, бо вони не знущаються над нашою людністю, а страш-
но своїх!

Я послухав їх і почав ліквідувати своє господарство: продав хліб своєму Кре-
дитовому т-ву по встановленій ціні, по 6 руб. за пуд, хоч сусіди мої пани та замож-
ні селяни продавали його потаємці по 25 руб. за пуд і вночі вивозили хліботоргов-
цям. Розпродав постепенно коней, худобу, хоч все-таки на риск лишив по десятку 
кращих завідських коней, скотини, овець, щоб не знищувати заводу, що тягнеться 
у мене з діда-прадіда. А тим часом приїхала до мене військова комісія і, оглянувши 
мої порожні стайні, кошари, заявила мені, що у мене буде етапний пункт, в якому 
буде коло сотні коней та душ 20 солдат. Хоч се була й нахаба, але все-таки оборо-
на від банд, які розберуть самовільно моїх коней, худобу та інше майно; але етапна 
команда сама покрала у мене кури, гуси, поросята, порозбирала на дрова всі пло-
ти, тини.

Чим далі під осінь, тим більше розлазився всякий лад в селі: все більше й більше 
тікало солдатів з фронту і, оповідаючи про фронтові порядки, вносили повну анар-
хію, деморалізацію в село; «свобода слова» дійшла до того, що й жінки, не соромля-
чись, стали лаятися по матерщині. Сільський комітет, вибраний з сяких-таких госпо-
дарів, з Куцоперою на чолі, в очах фронтовиків став «буржуазним» і втратив всяку 
владу і повагу настільки, що одна безсоромна молодиця на розборі якоїсь своєї справи
при всій чесній громаді вигукнула до комітету:

– Я вас всіх чисто о-цю!
Фронтовики весело розсміялися, а члени комітету повставали засоромлені з-за 

столу, спльовуючи:
– Тьфу на тебе, сатано!
А один підпилий фронтовик, розказують, коли в церкві піп виголосив – «і вас 

православних христіан», вигукнув:
– Тепер нема хрестян, тепер усі граждане, арештувать його, сякого-такого старо-

режимця! – і кинувся до попа.

повторюється щодня, а тому повторюються і всі явища, що походять з цієї основної 
причини»  В. Винниченко розуміє, який то важкий тягар бере він на свої плечі, вхо-
дячи в українську революцію: «Ще довгий і трудний буде шлях революції й відро-
дження нації.

Ще будуть різні періоди різних влад, за яких буде викреслюватись соціаль-
на та національна свідомість, твердість і загартованість наших мас. Не місяцями, а 
довгими роками треба міряти цей шлях». Та скільки б не довелось іти до цього, по-
літик пам’ятав одне: «Українська нація повинна жити, повинна бути увільнена від 
усяких утисків, від усякого поневіряння і знущання, звідки б воно не походило».
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А коли піп став гамувати його хрестом, то він вигукував:
– Што ти виставляєшся своїм хрестом, у мене, видиш, теж є Єгор’євський хрест 

на грудях, а я плюю на нього!
В Кононівці один солдат, домовляючи шлюб, не схотів, щоб на нього надівали 

вінець, кажучи, що таку корону цар надівав.
Але о. Максим Чернишевський, взагалі дотепний чоловік, збив його, кажучи:
– Чого ж ти в штанях прийшов, адже ж і цар штани надівав.
Взагалі почалася така анархія, що один старий селянин в розпачі сказав:
– Бачив я на своєму віку холеру, від якої люди, як мухи, мерли, бачив сарану, 

після якої настав голод, але свободи такої ще не бачив і не чув. 

* * *
Коли Центральна Рада добилася від уряду Керенського автономії тільки для 

п’яти центральних українських губерній, то заможні селяни і панки висловлювали 
свій жаль, що й нашу Херсонщину не приєднано до України. Вони певні були, що 
близький Киш швидше дасть лад і скорше заведе у нас спокій, ніж далекий Петро-
град. Один з них, заможній панок Іван Розміріца , почав їздити власними кіньми по 
повіту та агітувати за те, щоб наше земство постановило приєднатися до України. А 
багатий землевласник Родзянко, сусіда мій по київському будинкові, по світогляду 
російський чорносотенець, що, крім «Кіевлянина», не читав жадної газети і знайом-
ства зо мною, як видавцем «мазепинської» «Ради», не вів, після большевицького пе-
ревороту в Петрограді зайшов до мене і почав переконувати, на моє диво, що треба 
ширити думку про відокремлення України від Росії і приєднання її на федеративних 
основах до Австрії.

– Тоді, – казав він, – ми придбаємо Галичину й Буковину і з’єднаємося з Євро-
пою, бо інакше загинемо від азіятсько-московських большевиків, які насунуть на нас, 
соціалізують землі, будинки, капітали, т. ін., як це вони роблять у себе.

– Ви думаєте, – кажу, – що Центральна Рада не соціалізує землі?
– Я знаю, – каже Родзянко, – що Центральна Рада мусить обіцятии селянам 

землю, бо інакше за нею не піде військо. Але я цього не боюся, бо знаю, що не ті бу-
дують державу, що роблять революцію. Та й соціалізацію землі може завести тільки 
общинна Московщина, а у нас, на Україні, де кожний володіє окремим шматком зем-
лі, ніхто її, принаймні задурно, не відбере. Треба тільки швидше приєднатися до Єв-
ропи...

Як видно з цього, економічний інтерес вже в перший рік революції штовхав
заможні українські елементи до відокремлення України від Московщини в осіб-
ну державу, а голота, навпаки, держалася міцно большевицької Росії так само, як за
повстання Мазепи вона трималася царської Москви.

Через кілька день після мого приїзду до Києва, коли в Петрограді стався 25-го 
жовтня ст. ст. переворот і большевики захопили владу, то в Києві почалася одвер-
та боротьба за владу між урядом Керенського з одного боку і Центральною Радою та 
большевиками з другого. 
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Більшовицька інтермедія від Ю. Смолича з роману-дилогії «Рік наро-
дження 1917» (Кн. 1. «Мир хатам – війна палацам»; кн. 2. «Реве та стогне 
Дніпр широкий») 

Жовтневий переворот
Ранок настав хмарний і холодний. З півночі

дув пронизливий вітер: Ладозьке озеро брало-
ся кригою. Голе віття дерев укрилося памороззю.

Північна Пальміра зустрічала незатишно й 
непривітно.

Втім, Винниченко ніколи й не розрахову-
вав на привітність півночі. Півночі Винниченко 
взагалі не полюбляв.

Що таке північ?
Географічно це – Біле море, крижані хвилі, 

айсберги, тундра і тайга, словом, «матушка Ро-
сія». Кліматично: вітри, сирість і туман, мороз, 
віхола нежить та інфлюенца, словом, «Росія-
матушка». В літературі? Достоєвський, Мамін-
Сибіряк, Ігор Сєверянін, Смердякови і Саніни, 

а найбільше – Третій відділ і Центральне управління імператорської цензури. З по-
літичного погляду нема що й казати: Владимирський шлях, пересильні етапи, сибір-
ське заслання, тюрми, городові... Бр-р!.. Справді, холодно і незатишно...

Винниченко щільніше запнув поли пальта, застебнувся на всі ґудзики, підко-
тив комір і глибше насунув чорну смушеву шапку. Похмурий – у черговому нападі 
чорної меланхолії – він зійшов з приступки вагона і ступив на петроградську землю, 
власне, перон Миколаївського вокзалу. І насамперед чхнув: проклятий нежить за-
вжди – чи зимою, чи влітку – неодмінно хапав його, тільки він перетинав п’ятдесят 
п’яту паралель. 

Відчування тягаря покладеної на нього місії почало дошкуляти Винниченкові 
вже з півдороги, приблизно від Брянська. Добре цим златоустам і полішинелям – 
Грушевському і Петлюрі! Один трясе бородою та виголошує патетичні промови, дру-
гий красується на вічних парадах та приймає обітниці від опереткових гайдамаків. 
А йому – будь ласка – найтрудніше, що тільки може бути: розв’язуй взаємини з цим 
чортовим Тимчасовим урядом, обламуй цього фанфарона і аспида Керенського і ви-
борюй суверенну українську державність!.. Правда, кому ж іншому, як не йому! Хто 
може таке діло подужати? Хто, крім нього, є ще серед цих «відроджувачів нації» –
повноцінний інтелект і політик європейського масштабу, взагалі справжній європе-
єць? Відчуття власної повноцінності завжди потішало Винниченка: дуже приємно, 
знаєте, відчувати себе вирішальною силою в цілому історичному процесі. Більшо-
вики і Тимчасовий уряд – дві шальки терезів, і стоять одна проти одної в стані пев-
ної рівноваги – на котру шальку підкинути гирку, та й переважить! Підкинеться Цен-
тральна рада до Керенського – переважить Тимчасовий уряд, підкинеться до більшо-
виків – переважить «влада Радам». Он воно як!

Виходить, що без Центральної ради жодній із сторін аж ніяк не перетягти терези
історії на свій бік. Мусите добре врахувати це, вельмиповажаний пане Олександре 
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Федоровичу! Мусите пристати на наші домагання, коли хочете вдержатись на по-
верхні! О!

Та що далі відвозив поїзд Винниченка від кордонів України, то дужче починав 
гнітити його тягар прийнятої на свої плечі місії. Чи ж справді шальки терезів стоять 
нині одна з другою на одному рівні? Ну, на Україні, скажемо, так, а в Росії? Тут-таки, 
завдяки спрощенню політичних проблем, співвідношення сил, можливо, виглядає 
по-інакшому. Адже тут не існує проблеми національного визволення, бо не було  на-
ціонального гніту... Таким чином, ті шари населення, що на Україні до Тимчасово-
го уряду ставляться нетерпимо, але ж і на більшовиків – у зв’язку з національними 
побоюваннями – теж дивляться недовірливо, отже, мусять хилитися тільки до Цен-
тральної ради; ці шари тут, у Росії, взагалі відсутні, дорівнюються нулю. А Керен-
ський першою чергою орієнтується, звісно, на російські можливості. Тож прийме він 
чи не прийме ультиматум?

До Брянська Винниченко був схильний, що прийме. Після Брянська, – коли за 
вікном вагона замелькали рублені ізби замість українських білених хат і стало оче-
видно, що, крім України, є на світі й інші землі, – певність Володимира Кирилови-
ча дещо похитнулася. Під Вязьмою він почав роздумувати над тим, що Керенський, 
можливо, зажадає деяких поправок. За Бологим він зважив, що таких поправок може
бути аж надто багато. Під Чудовим йому вже стало ясно, що жоден пункт ультима-
туму для Керенського не може бути прийнятним. На станції Тосно йому зробилося
зовсім тоскно: ультиматум, безперечно, буде відхилений. В Колпино, – де всі при-
станційні колії було забито ешелонами з ударниками смерті, що поспішали в Петро-
град, нахваляючись на тріски рознести Петроградську Раду, – Володимир Кирилович
остаточно впав у відчай: на всіх домаганнях Центральної ради треба поставити хрест 
– за Керенським, виявляється, йшла чимала сила!.. І Володимир Кирилович з гірко-
тою згадав, як у минулий приїзд Керенський протримав його три дні у приймальні, а 
тоді вислав секретаря і переказав, що прийняти не може за браком часу.

Коли поїзд минув підвокзальний семафор, Винниченко вже прийшов до оста-
точного висновку, що і на цей раз йому просто буде вказано на двері...

В залі першого класу , навдивовижу було зовсім порожньо: пасажирів, що
чекали б поїздів, не було, кіоски зачинено, не діяв і буфет – ніде навіть похмелити-
ся. Після шумливих, забитих юрбами людей вокзалів півдня така безлюдність була 
моторошна. Що за чорт? Чи з Петрограда нікому нікуди не треба їхати? Винничен-
ко відчхався – проклятий нежить дошкуляв дужче! – і рушив до виходу. От і Мико-

Авторська перцепція – 5

Хоча Винниченко бере найактивнішу роль у політичному житті молодої Україн-
ської держави, підтримуючи й пропагуючи при цьому соціалістичну революцію, яка в 
основі своїй взяла вчення марксизму, він розуміє це вчення по-своєму, вкладаючи в нього 
інший смисл, «трактує марксизм із його класовою непримиренністю як учення про най-
вищу терпимість». Остання теза цілком підтверджує думки В. Винниченка, які викла-
дені в статті «Марксізм і мистецтво», що з’явилася за п’ять років до описуваних подій.
Автор статті стверджував: «І тільки один марксізм дає задоволення свому неперемож-
ному, вічному стремлінню людини зазирнути в майбутнє» . А з цього видно, як твердить
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лаївський майдан, от і гирло Невського, ось і широкий зад кам’яного істукана на ко-
ні. Санкт-Петербург!

На майдані під пам’ятником Олександру Третьому стояли дві гармати і купчилося
з півста солдатів довкола багаття. На папахах та на лівих рукавах у них були широкі 
червоні бинди. Поземок котив через пустельний майдан дерті папірці та всяке сміття 
– столиця від днів революції зробилася брудною, не прибраною, як остання глушина! 
Володимир Кирилович сердито пирхнув: він полюбляв чистоту й акуратність.

Куди ж діватися? Щось не видно було жодного візника. Не чути й трамвая. Ну 
й довели життя до дикунського стану, прости господи!

Понад будівлею вокзалу бігли газетярі.
Винниченко, майже на льоту, підхопив газету – треба ж було довідатися, що

діється у світі, – адже дві доби в поїзді він нічого про світові події не знав. Але доки 
він відкачував полу пальта і длубався у кишені, щоб дістати гроші, газетяр вже побіг 
далі, щось кричачи. Дивна річ: Сашка Керенський вже роздає газети безплатно! Га-
зети от роздає безплатно, а погодитись на суверенність української держави так і не
хоче! Чортів аблакат! Ну, ну, нехай начувається, – Винниченко таки мобілізує всі свої 
таланти політика та дипломата і зараз таки йому покаже! От тільки б прийняв і не
показав знову на двері...

Володимир Кирилович тут же, на під’їзді, розгорнув газету. Це була газета «Ра-
бочий и солдат», – ага, от чому безплатно: пропаганда і агітація – орган Петроград-
ської Ради! № 9, четвер, 26 жовтня, в дужках – 8 листопада, 1917 року! Гм... Замість 
передової, на цілу першу шпальту аршинними літерами якась наче відозва: «Рабо-
чим, солдатам и крестьянам!»

Винниченко роздратовано кинув оком по величезних, жирних літерах друку, і 
раптом – дарма що в мороз, на пронизливому північному вітрі – гарячий піт зросив 
його з голови до ніг. ... Тимчасовий уряд скинуто... Відбулося повстання... Міністрів 
арештовано... з’їзд Рад відбувається. Ленін виступає. Декрети про мир і про землю бу-
дуть сьогодні схвалені – читайте завтра... Революційний гарнізон і загони робітничої 
Червоної гвардії гарантують спокій та нормальне життя в столиці...

Винниченко стояв, очманілий, – аж поки борідка його не взялася бурульками: 
то замерз у бороді його власний гарячий піт.

От так історія!.. Доки Володимир Кирилович два дні тюпав у поїзді від Києва до 
Петрограда, відбулися отакі, виходить, події...

Нічого собі ситуація. Га?

С. Михида, що «Винниченко не марксист, хоча й проголошує себе таким, а пропагатор за-
гальнолюдських цінностей, не соціаліст, а великий мрійник».

Політик шукає зовсім нереволюційні прийоми боротьби. Самоусвідомлення наро-
ду як нації полягає, як зауважує він у «Щоденнику»: «...в самому народі. В його освіті, в 
школі, в організації. Старі, мирні, запорошені слова, але вірні. Очевидно, відродження 
нації мусить іти крок за кроком, здобуваючи одну позицію за другою». На думку В. Вин-
ниченка, тільки тоді Україна як держава досягне свого розквіту, коли буде виконано ряд 
таких необхідних заходів: «самостійність державна; українська мова в усіх інституціях, 
урядах, школах; не тільки посереднє, але й безпосереднє, активне національне визволен-
ня; незалежне військо; військовий і економічний союз та взаємна найтісніша допомога».
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Він стояв, кліпав очима, не мав сили поворухнути ні рукою, ні ногою, – вітер ви-
дирав йому газету з рук, вітер одгортав йому поли пальта, вітер захолодив йому змо-
кріле від поту тіло, – стояв так, аж поки не закрутило знову в носі і нестримне чхання
трусонуло ним з ніг до голови.

«От запалення легенів і гарантовано!» – було першою думкою, що зажевріла в 
оживаючому мозку.

Але то було спасенне чхання: відродилася думка, відживилася ціла істота – і Во-
лодимир Кирилович знову здобув змогу почувати, мислити, рухатися. Треба діяти!

Винниченко кинувся назад у вокзал. У залі першого класу було порожньо й без-
приютно, але принаймні не було вітру. Винниченко присів біля столика і, потерпаю-
чи цілим єством, почав думати.

Отже, він опізнився. Все полетіло шкереберть, до чортів собачих! Керенському 
не потрібна вже допомога Центральної ради. Аякже, допоможе, як мертвому припар-
ки!.. Обійшлися без його, Винниченкової, допомоги і більшовики: тепер іди догово-
рюйся з ними, коли вони почуватимуть себе панами становища... Боже ж мій, та ви 
уявляєте собі, що б було, коли б його поїзд прийшов добою раніше? Йому б зразу ста-
ло зрозуміло, що фанфарону Керенському непереливки і діла з ним мати не варто... 
Він би прийшов у Смольний, хоч би й до самого Леніна, і сказав: наше вам, ви тут зби-
раєтесь знімати повстання, так ми з вами! Разом повстаємо; розумієте? Отже, й пере-
магати будемо, так би мовити, споловини. Споловини й здобутки...

Винниченко вхопився руками за голову. Боже мій, боже мій! Так же все було 
ладно придумано: терези в рівновазі, на яку шальку підкинути Центральну раду, та 
й переважить. Винниченко підхопився. Таки треба бігти... до Леніна! І негайно, чим-
дуж: от, мовляв, не встигли ви вчинити переворот, а я вже, дивіться, тут: прискакав до 
вас, бо ж я – з вами, я – ваш!..

Але з порога Винниченко повернувся. До кого? До Леніна? Кому? Йому, Винни-
ченкові? Тому самому, про кого Ленін сказав... Ну, не будемо повторювати – погано 
сказав і як про письменника, і як про політика – ще гірше... І повноважень же він, Вин-
ниченко, від Центральної ради на розмову з Леніним не має. Мав повноваження... на 
розмову з Керенським. Ф’юїть! Лопнув Керенському обруч коло діжечки...

Винниченко побіг у другий кінець зали, до кас. Треба брати квиток і мерщій
назад, у Київ! Може, Центральна рада вже вирішила з’єднатися з Радами? А може, 
навпаки, разом з Керенським чинити опір повстанню? А може, досі нічого й не вирі-
шила і ще треба буде... вирішати?

Каси були зачинені. На віконечках висів аншлаг: пасажирський рух припинено.

Авторська перцепція – 6

На все готовий був погодитися політик, на будь-яку співпрацю, з будь-якою дер-
жавою чи політичним угрупуванням (чи то Австро-Угорщиною, чи то Польщею, чи то 
Росією), але «не випускати ініціативи влади з українських рук. Хай більшовизм, хай 
реакція, хай поміркованість, хай усяка форма влади, аби наша, національна. Тоді є гар-
монія, вища форма громадського й індивідуального». У цих рядках відчувається над-
звичайна емоційність, максималізм, особливо в ставленні до більшовизму. Ця надмірна
емоційність зумовлена багатовіковим бажанням державності, звільненням україн-
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Винниченко присів навпочіпки тут же, під касою, як дядько в косовицю на межі, 
щоб перепочити.

Як діяти, Винниченкові було ясно – в його голові вже народилася геніальна 
ідея. Що за ідея? А от яка.

На Україні не повинно бути – і не буде – повстання! Адже повстання знято 
Радами в ім’я влади Рад? Так чи ні? Так! От нехай і буде собі на Україні на місцях 
влада Рад! Дуже навіть добре. А Центральна рада? Центральна рада залишиться,
як є, Центральною радою. Адже вона теж «рада», тільки «центральна». От і сто-
ятиме зверху, в центрі, на чолі всіх місцевих Рад. Коли справа в термінології і
самий вираз «центральна» якоюсь мірою себе скомпрометував, то, подумаєш, будь 
ласка, термінологію можна змінити: нехай собі зветься «головна» чи «всеукра-
їнська». Кінець кінцем її ж можна найменувати і «Всеукраїнський Центральний
виконавчий комітет Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів» – зовсім 
як у Росії. І генеральний секретаріат можна перейменувати в «генеральний комі-
саріат», а генеральних секретарів – в генеральних комісарів. Ні, краще буде точні-
сінько так, як і в Росії: народні комісари і Рада Народних Комісарів. І не треба ні-
якого повстання! Буде здійснено, так би мовити, безкровний, мирний переворот. 
Хіба це не геніальна ідея?

ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

Коли Центральна Рада разом з большевиками перемогла в Києві уряд Керен-
ського, арештувавши ненависного всім українцям губерніяльного комисара, росій-
ського меншовика Кірієнка та інших, тоді почалася у неї боротьба за власть з міс-
цевими большевиками. «Совет рабочих і солдатських депутатів», в руках якого з
перших днів революції був царський палац, намагався всю владу захопити в свої ру-
ки; на чолі київських большевиків стояв один з братів П’ятакових, людина, кажуть, 
талановита і гаряче віддана большевизмові. Українська контррозвідка раз у раз до-
носила Секретаріатові, що большевики мають намір арештувати Секретаріат і Цен-
тральну Раду, і вимагала дозволу арештувати П’ятакова та інших голів большевиць-
ких, але Винниченко на це не згоджувався, кажучи:

 – Я волію, щоб большевики почали війну перші; я певен, що якби большевики 
пішли війною на Центральну Раду, то у нашого війська підійнявся б такий загальний 
ентузіазм, що воно розгромило б місцевих і московських большевиків і Україна наза-
вжди позбулася б московської небезпеки.

ського народу від політичного та економічного поневолення, намаганням усвідомити 
та ідентифікувати себе як націю.

На думку політика, що викладена в його «Щоденнику», головною соціаль-
ною групою в Українській державі є селянство. Досягти державного самовизначен-
ня та визнання можна тільки за умови його переконаності, коли буде привернено
інтереси селян до національної ідеї, «коли відродження держави буде робитися в 
їхніх інтересах», бо саме «селянство... на ближче майбутнє являється найдужчим 
економічним фактором. Позбавлення селянства політичного значення вносить
дезорганізацію в господарське і політичне життя».
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Я розказував Винниченкові з слів М. Василенка, товариша міністра просвіти в 
уряді Керенського, що Керенський так само бажав виступу большевиків в певности, що 
він їх розгромить. Я остерігав Винниченка і пророкував йому долю Керенського, бо чув 
від свого земляка Гордія Лямки, шофера в київськім броньовім дивізіоні, що вся наша 
армія збольшевичена і вороже ставиться до «буржуазної» Центральної Ради. Причини 
лежать в тому, що большевицький уряд, захопивши владу, зараз видав наказ, щоб гро-
мади забрали панські землі в свої руки, а Центральна Рада обіцяла виробити закон, на 
основі якого земля мала перейти в селянські руки. Безземельне і малоземельне селян-
ство зрозуміло це як бажання Центральної Ради відтягнути передачу землі в його руки
і всі надії та симпатії перенесло на большевиків, зовсім ігноруючи Центральну Раду. 

Самостійники-соціалісти раз у раз піднімали на засіданнях Центральної Ради мову
про оголошення України незалежною державою, доводячи, що це підніме в армії патрі-
отичний дух, забезпечить її від большевизму. Але Центральна Рада не одважувалася 
оповіщати Україну суверенною державою, зважаючи на змосковщений міський проле-
таріат, який загрожував страйком в разі відокремлення України від Росії, і можна було
сподіватися большевицького повстання по всіх більших містах України, а на україн-
ську армію в боротьбі з большевиками, як я вже казав, покладатися не можна було.

Тим часом контррозвідка без відома Винниченка захопила одної ночі П’ятакова 
і невідомо де його поділа; потім вже вияснилося, що його вбито десь коло Поста-
Волинського і накрито снігом. Цей турецький спосіб боротьби з політичними су-
противниками, натурально, страшенно обурив большевиків і вони готувалися тоді ж
виступити з зброєю в руках проти українського уряду, але несподівано вночі Богда-
нівський полк арештував всі частини київської залоги, що складалася з московській 
большевиків, і, посадивши їх в замкнені вагони, вивіз їх за межі України.

Так почалася московсько-українська війна.
3 газет громадянство знало, що одна українська армія поїхала на Харків через 

Полтаву, а друга – через Конотоп, щоб одрізати большевицьку армію від Московщини, 
і тішилося тим, що оточені зо всіх боків большевики будуть розбиті і знищені дощенту.

Під таким вражінням сила народу зійшлося в клубі стрічати Новий 1918 рік, 
перший Новий рік в своїй Державі; був дехто з міністрів, а між ними й Голова Мініс-
терства Винниченко. Коли пробило 12 годин і всі посідали за столи, то очі всіх звер-
нулися на Голову Уряду, сподіваючись, що він перший проголосить тост за Україну і 
скаже відповідне слово, але він сидів мовчки, нахмурившись, а на прохання старшини

Авторська перцепція – 7

У той же час В. Винниченко розуміє, що велике значення у створенні Укра-
їнської держави буде відігравати й робітництво, тому для здійснення своїх намірів 
потрібно узгоджувати дії вищої влади, що стоїть на грунті інтересів робітництва та 
виконавчої влади, яка іноді припускається помилок, «сіпаючи професійний союз» 
(у «Щоденнику» знаходимо відомості про те, як військові загони на чолі з С. Пет-
люрою розганяли робітничі з’їзди, громили професійні спілки в січні 1919 року).

А найважливішу роль у побудові нового суспільства, у якому відсутнє соці-
альне та національне гноблення, В. Винниченко віддає прогресивній українській 
інтелігенції, котра розуміє політичну ситуацію, бере активну участь в його демо-
кратичному перетворені.
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клубу сказати хоч коротеньке слово рішучо зрікся, відмовляючись втомою. Тоді звер-
нулися до М. Шаповала, міністра пошт і телеграфу; він довго відмовлявся, вагався, а 
нарешті, якось наче несерйозно, наче жартома сказав приблизно таке:

– От ви, люди добрі, зібралися веселі, радісні стрічати перший Новий рік у своїй
власній хаті і не думаєте і не гадаєте того, що цей перший рік, може, буде й останнім. 
Я, як міністр пошти і телеграфу, що має найпевніші і найостанніші відомості, певний, 
що Україні зосталося жити, може, не більше двох тижнів. Незабаром прийдуть сюди 
большевики і перевернуть все, що досі тут були зроблено, а уряд український пови-
нен буде тікати. 

Ця промова зробила на всіх вражіння грому з ясного, чистого неба; на мент всі 
притихли, причаїлися, мов приголомшені, а потім, наче не довіряючи Шаповалові, 
тривожно звернули очі на Винниченка, сподіваючись, що він спростує його слова.

Винниченко, бачачи, яке вражіння зробила на присутніх промова Шаповала, і 
бажаючи підбадьорити громадянство, почав доводити, що справа не така безнадійна, 
що справді, хоч ми, може, й не вдержимося в Києві, відступимо до Білої Церкви під 
захист Вільного Козацтва, то, опираючись на озброєне селянство, згодом витіснимо 
большевиків з України.

Винниченко, цей найліпший промовець з-між тодішніх політичних діячів, на 
цей раз мнявся, загашувався, підшукуючи вирази і, видно, страшенно хвилювався. 
Не знаю вже, чия промова більше приголомшила присутніх – чи Шаповалова, чи 
його. Всі сподівалися, що Винниченко рішуче спростує слова Шаповала, скаже, що 
большевики вже оточені нашою славною армією і погинуть в Харкові, що становище 
Української Держави якнайкраще, а він покладає надії на Вільне Козацтво, яке орга-
нізує якийсь авантюрист Полтавець з легковажним д-ром Луценком і яке вибрало за 
свого отамана невідомого в українських колах російського генерала Скоропадського, 
який, кажуть, і говорити по-українському не вміє.

3 

Обставини, проте, складалися несприятливо для Центральної Ради. Їх конфлікт 
з більшовиками завершився муравйовщиною, млява невиразна політика призвела 
до втрати довір’я мас; зсередини Центральну Раду руйнували ідейні конфлікти між
лідерами… Настали, як писав літератор і громадський діяч Сергій Єфремов, «боже-
вільні події божевільного часу». О другій годині ночі в ніч на 9 лютого 1918 року деле-
гація України підписувала в Бресті мирний договір, – і того ж дня війська Муравйова
увійшли до Києва. Пекельне бомбардування міста; горить будинок Михайла Гру-
шевського. Ріками ллється кров. Муравйовці вбивають киян за українську мову, за 
вишиту сорочку, за портрет Шевченка…

Володимир Винниченко в цей час уже склав повноваження як Голова Генераль-
ного Секретаріату. Його діяльність на цьому державному посту сповнена була тяж-
ких суперечностей. Найчастіше історики дорікають йому за упереджене ставлення 
до створення українського війська та до старих службовців. «Не своєї армії нам, 
соціал-демократам і всім щирим демократам, треба, а знищення всяких армій», – 
проголошував В. Винниченко зі сторінок «Робітничої газети», а службовців старого 
державного апарату називав «найгіршими і найшкідливішими людьми», забуваючи, 
що бути незалежними, правити без армії й без чиновників неможливо.
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ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

Центральна Рада відклала законодавчу роботу і всю свою увагу звернула на те, 
як оборонитися і врятуватися від зовнішніх і внутрішніх большевиків. Одні радили 
увійти в союз з Доном і спільними силами відбиватися від московських большеви-
ків, але соціалісти вважали недопустимим входити в союз з несоціалістичним Дон-
ським урядом. Інші сподівалися домовитися з київськими представниками Антанти
про допомогу чеським військом, якого тоді багато стояло коло Києва, але надії ці не 
здійснилися, бо чехи рішучо відмовилися воювати з москалями і рішили держати 
нейтралітет.

Тоді Центральна Рада, щоб привернути до себе селянську масу, рішила швидше ви-
дати земельний закон і оголосити Україну самостійною державою та швидше заключити
з Німеччиною мир в Берестю, щоб большевики не заключили його від імені всієї Росії.

Винниченко, бачачи, що наближається катастрофа, і не бажаючи йти, як він ка-
зав, проти свого народу, рішив вийти з уряду, але не зробив цього одверто на засідан-
ні Центральної Ради чи Міністрів, а приватною цидулкою передав головування своє-
му заступникові, міністрові юстиції М. Ткаченкові і сам виїхав з Києва. 

Більшовицька інтермедія від Ю. Смолича з роману-дилогії «Рік наро-
дження 1917» (Кн. 1. «Мир хатам – війна палацам»; кн. 2. «Реве та стогне 
Дніпр широкий») 

«Мене завжди вражала мимовільна 
асоціація, викликана етимологією прізвища 
письменника: винний. Тому несподіванкою 
виявився подібний хід думок В. Стельма-
шенка у передмові до згаданої «Анотованої 
бібліографії». З тріади Грушевський – Вин-
ниченко – Петлюра на роль винного най-
зручніше було обрати саме Винничен-
ка. Грушевського виправдали заслуги перед
історичною наукою, Петлюру – насиль-
ницька смерть (хоч західні українці ще 
довго не могли йому простити Варшав-
ського договору з Польщею), та й займав-
ся він створенням та організацією зброй-
них сил. А от «бути винним» нести відпові-
дальність за політику молодої держави ви-
пало саме Винниченкові».

Наталя Паскевич

Недовіра ЦР
Досі дві години мова точилася про 

до чорта марудні різні там дивіденди, 
контокоренти та обіг поворотних і безпо-
воротних сум, – очманіти можна від усі-
єї цієї абракадабри! А зараз кожнісінь-
ке слово буде ясносяйним перлом у раз-
ку дорогоцінного намиста з найсокровен-
ніших мрій – дзвінкою строфою в милоз-
вучному сонеті національної лірики.

Щойно він мусив маневрувати, хи-
трувати, викручуватися – йти раз у раз на 
компроміс із своїми політичними переко-
наннями, навіть з власною совістю; зате 
тепер Винниченко матиме змогу бути на-
решті самим собою: не треба прикидатися 
і шукати тієї триклятої «спільної мови».

Ну, та вже грець з ними, з прокляту-
щими буржуями! На якийсь час обійшлося: 
второпали-таки, телепці, що краще синиця 
в руці, аніж той журавель в небі. Добрали, 
що ліпше розвивати свою діяльність тут, 
– нехай і з деякими обмеженнями, – аніж 
втратити все, як у Росії, під тими більшо-
вицькими совдепами. Фінансуватимуть-
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таки, сучі діти, торгівлю й промисловість молодої Української республіки. Принаймні до 
Установчих зборів, а там буде видно.

Словом, потроху заспокоюючись, Винниченко повернувся з конференц-залу до 
свого кабінету: делегація діячів національної справи, виявляється, складалась рап-
том із двох осіб, і приймати її, певна річ, годилося в затишному кабінеті.

Побачивши у записах Галечко прізвища делегатів, Володимир Кирилович
заметушився. Єфремов і Черняхівська! Колеги! Та ще й які – найстарішого літера-
турного покоління! Патрони, так би мовити. Правда, і Сергій Єфремов, і Людмила 
Черняхівська належали до антагоністичного літературного табору – аж ніяк не рево-
люційного, не соціал-демократичного й поготів, а так собі – ліберали, міщанська сти-
хія. Але ж сіль нації, нічого не скажеш. І тепер, коли прийшло й до будівництва наці-
ональної держави, – треба піднімати, привертати, об’єднувати й цементувати, певна 
річ, усі шари суспільства, тим паче всі галузки національні. Правда, усі передреволю-
ційні роки вони ставилися до молодшого, революційного, покоління та новітніх мо-
дерних течій згорда, і навіть самого Винниченка; на літературному Парнасі вважали 
за парвеню. Але ж прийшли вони тепер перші до нього, а не він до них. 

Володимир Кирилович наказав подати чаю – заварку неодмінно Попова, не бра-
тів Перлових, бо чув, що в салоні Черняхівських подавали чай тільки фірми Попова. 
До чаю наказав принести від Семадені цукерки «Кетті-босс» – Людмила Михайлів-
на полюбляла солоденьке. Потім завернув служницю і наказав прихопити й фруктів. 
Та коли вже служниця пішла, блиснула згадка, що Сергій Олександрович не від то-
го, щоб пригубити і чогось міцненького. Володимир Кирилович викликав другу служ-
ницю й послав її по ром до чаю – для чоловіків та лікер – для дами. Завернувши зразу
і цю служницю, він наказав їй та її товаришці швиденько переодягтися в національне
вбрання: в салоні Черняхівських та на гостинах у Єфремових служки подавали до сто-
лу неодмінно в керсетках і у вінку із стрічками на голові. «Патріархів» українського 
письменства, старшинство українського громадянства треба прийняти як годиться.

Правда, на «партіархів» Винниченко таки мав зуб. У своїх критичних опусах іс-
торик української літератури Єфремов, віддаючи належне письменницькому талан-
тові Винниченка, дозволив собі, проте, сказати на його адресу, що він, мовляв, «аж 
ніякий філософ», і краще йому й не братися до вирішення будь-яких філософських 
проблем. А поетка і драматург Черняхівська теж натякнула на одному з своїх суаре, 
що вважає Винниченка-мораліста людиною аморальною, а письменником – мало-
письменним... Та вже хай бог їм простить...

Словом, коли «патріархи» сучасної української літератури з’явилися на порозі, 
Винниченко поквапився їм назустріч, гостинно розкинувши обійми:

– Людмило Михайлівно! Сергію Олександровичу!.. І от на ж тобі таке... 
Єфремов ще на порозі Проголосив сухо і офіційно:
– Приходимо до вас не як двійко громадян, а як післанці великої громади. Має-

мо повноваження від найширшого культурного українства.
Єфремов сів, встромив свій ціпок між колін, сперся на нього долонями навхрест, 

звів голову з сиво-рудим фельдфебельським йоржиком і мовив холодно:
– Пане голово, ми прийшли заявити вам наш протест.
–Панове! – простогнав Володимир Кирилович. – Прошу бути зі мною не як з... 

головою уряду, а тільки як з колегою, літературним собратом... Що таке трапилося, 
мої любі панове?.. Я слухаю вас.
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І вони виклали свої претензії.
Власне, говорив один Єфремов.
Українська громада, духовна еліта нації, була незадоволена універсалом. Чому  

тільки до Установчих зборів, а не навічно, назовсім? Чому – федеративна, а не неза-
лежна і самостійна? А в царині соціальних перетворень! Навіщо скасування землев-
ласництва? Адже потяг до володіння землею – то ж сама натура українського селя-
нина. І навіщо – робітничо-селянська? Адже Україна – країна селянська, а пролета-
ріат – то ж чужорідне, занесене, данина часу й виплід колоніальної політики зросій-
щення. Ну, на край, нехай би була селянсько-робітнича...

– І взагалі ви зрадили українську справу, шановний Володимире Кириловичу!
Ви – перекинчик, ренегат. Національну справу у ваших руках точить шашіль, проїдає 
черва... марксизму, вульгарний московський більшовизм. Чого доброго, ще заведете і 
тут, у нас, на благословенній українській землі, нужденну совдепію...

Сергій Єфремов говорив спокійно й монотонно, наче вичитував догану учневі, 
що не вивчив уроку.

– Висловили ми це вам, пане голово, тому, – сказав наостанку Єфремов, – що, 
сподіваємося, не все ще... побільшовичилося в вашому українському серці! Мусить 
залишитися в ньому бодай промінчик національного світла, паде той промінчик на 
діамант, захований нехай на самісінькому споді душі, – і тоді, дасть біг, спалахне ще 
сяєво і освітлить вам, щоб натрапити ногою на загублений вами правдивий шлях ви-
мріяного поколіннями українців національного відродження. З тим... залишайтесь 
при врученому вам кермі й станьте здорові... душею...

Єфремов звівся. Звелася й Чєрняхівська. Єфремов сухо кивнув. І вони пішли.
Винниченко дивився їм услід. Прострація аж прикула його до стільця – він за-

був навіть звестися й вклонитися на прощання.
Боже мій! Що ж воно діється в світі?
І для тих нехороший, і для цих... наче ізгой...
Винниченко навмання взяв пляшку з ромом, націдив у чарочку й перехилив. 

Ром був огидний – мішанина з денатурованого спирту, м’ятних крапель і кориці. Він 
закашлявся.

– Панно... товаришко Софіє! Я не буду більше приймати... Завтра! Післязав-
тра! Потім...

Авторська перцепція – 8

Усім сподіванням на створення та зміцнення державності, усвідомленням 
українців як нації передувала робота уряду, котрий очолював В. Винниченко на по-
саді прем’єр-міністра Центральної Ради. Записи, що датовані 1918 роком у «Що-
деннику», розкривають рішення та висновки політика: «А перемога наша в тому, 
що ми, українські соціалісти і демократи, що ми, українці, з’єднались з своїм наро-
дом. Хай нас розіб’ють фізично, але духовно, національно і соціально, ми поєднані
тепер і в слушний час наш голос матиме довір’я в народі нашому». Це було осно-
вним завданням політичних сил, які очолював В. Винниченко, вступаючи на шлях 
національного визволення. 
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ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

Виходить, що ні в Центральній Раді, ні в Міністерстві нічого того не знали, все-
ціло покладаючись на військове командування. Всі так були упевнені, і що больше-
вики десь далеко, що навіть на мостах не поставили кулеметних відділів, і большеви-
ки, перебивши під Крутами найкращий цвіт нашої молоді, непомітно перейшли міст 
і посеред білого дня без бою зайняли Печерськ, спинившись коло самого палацу Ка-
бінету Міністрів. На другий день штаб, напруживши всі сили, витіснив большевиків 
з Києва, але з того дня вони з-за Дніпра почали таку бомбардировку Києва, якої, як 
кажуть фронтовики, не бачили і на війні. 

Большевики цілили в Центральну Раду, в палац Мі-
ністерства та у вокзал (двірець), а коли його захопили, то 
встановили там батарею проти будинку М. Грушевського і 
стріляли в нього, доки він не взявся полум’ям. Ми виліз-
ли на дах свого будинку і дивилися на море вогню, який 
часом, коли провалювалася одна з стель шестиповерхово-
го будинку, вибухав аж під хмари. Разом з будинком про-
фесора згоріли його величезна бібліотека та розкішна цін-
на збірка всяких історичних та етнографічних предметів, 
рукописів і т. ін. Вся московська інтелігенція з приємніс-
тю стрінула звістку про знищення будинку Грушевського, 
якого вона вважала за головного винуватця відокремлен-
ня України від Росії. Характерно, що на початку війни гра-
финя Уварова, голова Археологічного товариства, як опо-

відав мені проф. Кримський, з незахованою радістю читала знайомим лист від свого 
сина, в якому той писав, що «бажання її здійснилося – і вілла Грушевського в Криво-
рівні спалена».

Другого дня, коли ущухла бомбардировка, багато людей певні були, що больше-
виків відбито, і багато з них поплатилися за це життям. Коли до міністра земельних 
справ есера Зарудного, в якого ночував журналіст Пугач, раненько зайшов патруль 
і спитав, чи нема у них зброї, то Зарудний, думаючи, що це наші козаки, сказав, що 
він український міністр; тоді обох їх потягли в Марїїнський парк і там на очах жінки 
Зарудного обох розстріляли. Так само розстріляли д-ра Орловського, який йшов до 

«Щоденник» відбиває складні психологічні процеси, які розкривають вну-
трішній світ В. Винниченка: сумніви, переживання, вагання щодо перспектив і сво-
го місця в історії. Як стверджує В. Панченко в одному з розділів своєї книги розвідок 
та мандрівок, котрий він назвав, використавши цитату з «Щоденника» В. Винничен-
ка «Хочу собою возвеличити українське...»: «Лінію його поведінки – як творчої, так 
і громадської, (...) великою мірою визначав дух противенства, внутрішня установ-
ка на незгоду, протест, виклик», а «ця вічна нетотожність самому собі була виявом 
яскравої, динамічної, духовно багатої, артистичної натури». Автор зауважує, що щи-
рість «підтверджена всією лінією поведінки письменника як громадської, так і твор-
чої. Бажання докласти зусиль до того, щоб українська нація утвердила себе політич-
но і культурно, стало для В. Винниченка домінуючою потребою».



454Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

шпиталю і мав українську посвідку (легитимацію). Наскільки мені відомо, тоді ніко-
го більше з свідомих українців не розстріляли, бо вони, не довіряючи большевикам, 
ховалися або добували російські посвідки і не виявляли себе українцями. Найбіль-
ше тоді розстріляли російських офіцерів, кажуть, до п’яти тисяч, які не схотіли при-
стати до української армії, а залишилися в Києві і держали нейтралітет. Багато людей 
розстріляли під видом «буржуазного генерала Петлюри»; досить було швейцарові, 
двірникові або куховарці сказати на вулиці большевицькому патрулеві, що в такій-то 
квартирі живе Петлюра або якийсь український буржуй, як його розстрілювали; ка-
жуть, що отак слуги помстилися над багатьма ненависними їм господарями. Дуже 
яскраво і правдиво намалював Винниченко в своїй п’єсі «Між двох сил» оті розстрі-
ли і взагалі навалу московських большевиків по великих містах України.

Більшовицька інтермедія від Ю. Смолича з роману-дилогії «Рік наро-
дження 1917» (Кн. 1. «Мир хатам – війна палацам»; кн. 2. «Реве та стогне 
Дніпр широкий») 

Наступ радвлади
НІЧНИЦІ
Кінець кінцем треба бути чесним з собою! «Бути чесним з собою» – такий мо-

ральний кодекс проповідував письменник Винниченко. Життя треба змінити докон-
че, але щоб мати право змінювати життя, людина повинна змінитися сама – змінити 
себе саму насамперед! Така основоположна теза винниченківської філософії. Втім, 
перші християни думали так само.

Винниченко сидів і катувався, силкуючися застосувати до себе, самого свій, вин-
ниченківський, кодекс.

Труднощі були в тому, що концепція утворилась, власне, в царині моральних ка-
тегорій: не вкради, не вбий, не побажай жони ближнього твойого, ні вола його, ні осла 
його... Тьху! Всі десять заповідей закону божого вилізали з якогось далекого кутка сві-
домості запеклого атеїста. А розібратися треба було, навпаки, в питаннях політики.

А втім, хіба мораль можна відокремити від політики? Політика теж є мораль, і 
мораль є також політика!

Авторська перцепція – 9

«Щоденник» виявляє сумніви В. Винниченка щодо керівництва урядом Укра-
їнської держави. У записах за липень 1917 року знаходимо рядки про те, що йому хо-
тілося «втекти, поїхати кудись, ... взятися знову за перо, за дорогу, любу роботу... Бу-
ти вільним, незалежним, творити життя по образу і подобію своєму, з печаллю і по-
кірною тугою слідкувати за капанням днів у вічність, і з посмішкою думати про те, 
від чого так палаю і киплю тепер». Та сумління політика, його власні переконання 
не дали йому залишитись осторонь політичних процесів, що відбувалися в Україні. 
Щось вело його у вир політичних подій: «ота незнана сила не пускає, стискує серце 
тривогою й соромом: не смію я в цей час кидати те, що любив так довго і за що боров-
ся, як умів... І маю бути першим міністром України. І смішно, і дивно, і радісно. І знов 
та сама тривога поколює душу. Чи не осоромлю я собою все діло? Чи вистачить сил, 
нервів, терпіння? Чи довго горітиме той вогонь, який досі тримає на ногах?» 
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В якому, власне, становищі опинилась зараз Україна, так би мовити, на світо-
вій арені?

В становищі ідіотському!
Щоб полегшити собі процес обмірковування цього – ідіотського, за першим ка-

тегоричним висновком, – становища, Винниченко присунув до себе папір і взяв перо. 
В умі йому завжди думалося трудно, на папері – легше: звичайна письменницька вада.

Проте і з-під пера виходило погано. «Піти на підписання миру, – міркував Вин-
ниченко, – ми, уряд УНР, можемо (маємо моральне право – раз хочемо бути чесни-
ми з собою!) тільки у згоді та злагоді з нашими союзниками (Францією, Англією, 
США), які підтримали наше державне становлення морально, політично, фінансово, 
дипломатично... Але звідси і почалося «шаркання» по паркетах, уклінні церемонії, за-
побігання перед Антантою. Коли бути чесним з самим собою, то це й означає – в усій 
своїй політиці іти на припоні в союзних... буржуазних, імперіалістичних держав. От 
тобі й свята демократія, матері її чорт!..»

Винниченкові, соціал-демократу мало не двадцять літ, тоскно заскімлило під 
грудьми.

Що має нація нині... на балансі?
На балансі нації маємо... балансування національного уряду.
В силу альянсу з Антантою уряд УНР, певна річ, мусить бути проти мирних

переговорів у Бресті. Але щоб під час мирних переговорів та не забули взагалі, що
існує на світі Україна, а не просто собі – Малоросія, УНР відрядила і свою, уене-
рівську делегацію в Брест. Альянти-союзники – Франція, Англія, США – спочатку
обурились, потім знизали плечима, далі махнули рукою: нехай буде для нагляду і 
контролю – кінець кінцем їм теж потрібний догідливий спостерігач-інформатор.
Пізніше вони навіть зраділи: еврика! Таж це зовсім не погано в противагу делегації 
Раднаркому – задля демонстрації, що російські більшовики не уповноважені говори-
ти від імені всіх народів колишньої Російської імперії!

А що вийшло?
Вийшла халабурда!
Німецькі та австрійські дипломати теж не соломою роблені! Вони заявили, 

що не тільки признають правомочність повноважень делегації УНР – не нагля-

Треба зауважити, що в круговерті політичних подій В. Винниченко зна-
ходить час для творчості. У період 1917-1920 років він працює над написанням 
тритомника «Відродження нації», який через призму світосприймання автора 
розкривав перед читачем «правдиву картину боротьби українства за визволення
своєї нації під час і після Великої Російської Революції». Саме із «Щоденника» 
можемо дізнатися про роботу над цим твором, від його задуму й до кінцевої ре-
алізації.

Так, увійшовши в революцію, В. Винниченко пройшов через усі етапи ево-
люції політичного шляху: від повної підтримки та намагання реалізувати ідеї 
марксизму в новоствореній державі до так званого українського марксизму, який 
зможе, за словами В. Солдатенка, «поєднати проблеми соціального й національ-
ного визволення українства».
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дачем, а партнером де-юре, але й взагалі визнають УНР екс-офіціо як самостій-
ну державу.

Хитро?
Україна перебуває з Німеччиною та Австрією в стані війни, Україна воює в спілці

з ворогами Німеччини – Антантою, Україна ще й сама не проголошувала своєї дер-
жавної самостійності, перебуваючи в федеративних зв’язках з Російською державою, 
а вже німець проголосив її самостійність! Отой самий мудрий німець, що на Січі кар-
топельку садить...

А ми її купуємо, їмо на здоров’я та й похвалюємо...
Схаменіться, недолюдки, діти юродиві!.. Бо лихо вам буде... Настане суд, заго-

ворять і Дніпро, і море...
Тьху! Знову ті чортові літературні асоціації! Хіба до літературних ремінісцен-

цій зараз, коли сам дідько не розбере, як же тепер буде з Антантою? Тією самою, що 
перед нею вихиляси строїли!.. З ким же тепер підписувати мир? З німцями та ав-
стрійцями? Чи попереду пошукати способу замиритися з самою Антантою?

Чи ж не ідіотське, справді, становище?
Навіть і чесним з собою не треба бути: і так видно, хто ідіот.
Винниченко поклав перо, витер з чола піт.
 – Розо! – простогнав він благально до дружини. – Будь ласка, скляночку чайку 

мені – міцненького, гаряченького, з цитриною і келишком рому...
В горлі пересохло, в грудях гупало серце, зрошував сьомий піт, але морозило на-

віть у жарко нагрітій кімнаті. Володимир Кирилович розкошував по ділах державних 
удома, у власному затишному кабінеті; в каміні жарів антрацит, світила лампа з-під 
зеленого абажура, за вікном на вулиці тріщав мороз. Нічниці.

Лихо, розумієте, у тім, що ніколи, як саме зараз, до зарізу потрібна допомога... 
Антанти! Адже лютує війна! Не з німцями – там, на фронті; а тут, у країні, з більшо-
виками, які, до речі, коли вже бути чесним з самим собою, першими визнали і не-
одноразово підтверджували право України на самостійне державне життя... Хіба ж
Антанта, яка обіцяла допомогу, як тільки почати війну з більшовиками, допомагати-
ме тепер, коли УНР раптом пошилась... у друзі німців, та й, що гріха таїти, – в дурні 
пошилася також? Табуї он зразу виїхав у Ясси, в ставку французького командуван-
ня на Сході. Містер Багге подався чимдуж до Ростова шукати англійського посла. А 

Авторська перцепція – 10

«Щоденник» дає інформацію про те, що майбутнє України 1918-1919 рр. В. Вин-
ниченко вбачає у тісному союзі із Радянською Росією. Але політичні події, що від-
бувались у згаданий вище час, повністю змінили його переконання. У записниках 
1918 р. ми можемо побачити записи про те, що сподівання автора на створення і про-
цвітання самостійної України не справдилися: «Ми живемо не в Совєтській респу-
бліці, а в капіталістичній, буржуазній, гетьмансько-монархічній державі, яка поки 
що зветься самостійною Україною». Автор щоденникових записів має на увазі пері-
од правління гетьмана П. Скоропадського, коли набутки революції поступово були 
втрачені. Ці події стали причиною підготовки та здійснення повстання проти геть-
мана, яке очолив В. Винниченко.
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Дженкінс, у готелі «Європейський» на Хрещатику, переказує через секретаря: чхаю, 
нежить, кашель – неспроможний і до телефону підійти... Дипломатичною мовою все 
це зветься... афронт! Як же воювати тепер з Росією без допомоги Антанти? І як стоять 
справи на театрі... внутрішніх воєнних дій? – Розо! – гукнув роздратовано Винни-
ченко. – Таж чай холоднюсінький! І рідкий! Хіба це чай! Ситро, фіалка Калінкіна!..

Коли чай перемінено – зараз уже чорний, як кава, – Винниченко ковтнув зразу 
з півсклянки і знову взявся за перо.

Становище на театрі внутрішніх воєнних дій теж було... гірше губернаторсько-
го... Гм! І звідки воно пішло: «гірше губернаторського»? З якогось пікантного анекдо-
та. А з якого? Випало з пам’яті... А, хай йому хрін! Лізе в голову всяке чортовиння!..

На фронтах вечірні зведення малювали таку картину.
З Харкова через Полтаву йшла бойова сила, що іменувала себе Українською ра-

дянською армією, під командуванням Юрія Коцюбинського. Юрія Коцюбинського 
– Михайловичевого сина! Як це вам подобається? Славетний український новеліст, 
український Мопассан, Стендаль! – навіть сам Володимир Кирилович своїми лав-
рами перед ним щиро поступиться! – і на ж тобі: таке поріддя... Юрко! Отакий собі
русявий хлопчик, – Володимир Кирилович міг уявити собі його тільки в гімназич-
ній тужурці з ранцем за плечима: добре знав математику й кохався у віршах... Пол-
ководець! Український полководець! Гм... навіть утішно: ідуть наші вгору!.. З ним –
Віталій Примаков. Теж українець, із села ІІІумани, сотня кілометрів звідси. Юрків 
нерозливний приятель. Теж у гімназичній тужурці. Вірші не тільки любив декламу-
вати, але й брався пописувати... Господи твоя воля! Куди ж це прямує молоде по-
коління української інтелігенції?.. Полк червоних козаків веде, і, замітьте, україн-
ських!.. З ними ще – Муравйов з матросами та російськими червоногвардійцями. Ну, 
це вже не те: і сам – русак, і звання полковницьке, царське, і взагалі – російський ім-
періалізм, не розбереш, котрий саме, – білий чи червоний?..

Але слідом за наступом з Харкова почався наступ і з Брянська та Гомеля на Бах-
мач. Телеграфісти подейкують, що сам Ленін дав наказ: кинути в цьому напрямку дві 
тисячі балтійських матросів, кронштадтських головорізів... Отже, під Бахмачем бу-
де... компот: напрямок цієї групи якраз у тил лінії фронту Петлюриних гайдамаків та 
«вільних козаків».

А на лівому березі Дніпра?

Хоч політик і віддавав свої симпатії соціал-демократії, але в тому вигляді, у 
якому та виявлялася в Україні  та Росії, вона його не влаштовувала. Аналізуючи 
відносини між Росією та Україною 1920 року, політик зрозумів справжню сутність 
«Совєтської Росії», яка бачила в останній тільки засіб власного збагачення мате-
ріальними ресурсами. Якщо 1919 року В. Винниченко ще сподівався на союз з Ро-
сією, у якій «большевизм, навіть російський, з природи своєї немає ніяких матері-
альних підстав до нищення нашої національності», а вихід із скрутного становища 
він вбачав у встановленню партнерських зв’язків з більшовиками «єдиними вірни-
ми, запеклими ворогами усякої шляхти», і зробити це потрібно задля соціалізму, 
«віддати для нього все, що ще лишилося незапаскудженого, здатного до творення 
життя», то 1920 року ті сподівання не виправдались.
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З Знам’янки на Білу Церкву повільно, але певно посувається група українських 
металургів, шахтарів і рудокопів, що подала вже допомогу катеринославським робіт-
никам і тепер повернула на північний захід. Ач! Серпом заміряються зайти... І це в 
той час, як на Херсонщині застряг між таврійських чабанів у пастці Юрко Тютюнник 
з усім своїм Херсонським кошем «вільного козацтва»... А на нього ж, Юрка Тютюн-
ника, найміцніша була надія...

Винниченко сердито кинув перо – зробив ляпку на папері, чого страшенно не 
полюбляв, – з серцем відсунув стільця, аж дружина зойкнула крізь сон у сусідній кім-
наті, – і зачовгав капцями сюди і туди по кімнаті.

Перед вікном спинився. Похукав на морозяний наст на шибці. Продихав відту-
линку. Глянув.

На Пушкінській вулиці стояла ніч. Ліхтарі світилися через один – найближчий 
біля акторського ходу до театру Бергоньє, антреприза мадам Брикіної. Вітер колихав 
ліхтар, і засніженою вулицею хилиталося велике світляне коло – туди і сюди, сюди і 
туди – канудно, як морська хвороба. Мерзопакосно – як і на душі. Крім ліхтаря, під 
театром мініатюр більше нічого не було видно. Як і в житті. А втім, і бачити нічого не 
було потрібно: над містом стояла ніч. Щоночі буває ніч. Закон природи. А потім над-
ходить ранок. Невже таки надійде?

Винниченко повернувся до столу і перехилив рештки чаю – чай знову вихоло-
нув, та вже хай йому біс! З-під тьмяного зеленого абажура яскраве світло щедро со-
титься на білу, чисту, не списану ще, свіжу картку паперу, і поруч лежить перо... Папір 
і перо! Господи боже мій, як же проситься цей папір під роман або п’єсу, нехай – опо-
відання... Чорт! Пропадати літературі за тією дурною... політикою...

Може, начхати на все та й сісти... за роман?.. Або мемуари?.. Вірно! Еврика! От 
іменно – мемуари! Розглянути, як все це було і що з усього того вийшло?

Винниченко вхопив перо і озвіріло накинувся на чистий, незайманий і ні в чо-
му не винний папір.

Що ми маємо сьогодні всередині самої України?

Авторська перцепція – 11

Політична й економічна ситуація в Росії, на думку   В. Винниченка, стає цьо-
го року майже неконтрольованою: «Совєтська Росія – в 1920-1921 рр. з економіч-
ного погляду є країною павперів, морально-егоїстичних, тупих, злих людей, бо бід-
ність, хворість робить неминуче егоїзм як охоронний засіб... З цього погляду Совєт-
ська Росія не має нічого спільного з соціалізмом, в якому ідеї й відчування спіль-
ності, альтруїзму є основними речами, де з економічного погляду надлишок є осно-
ва господарчої системи», «потреба, необхідність працювати для інших в Совєтській 
Росії знищена у переважній більшості населення, що знов таки протирічить приро-
ді і соціалізмові». А в плані керування політикою новоствореної держави В. Винни-
ченко розуміє, що «вся політика ЦК РКП ... показала нездатність і неспроможність 
цієї партії методом диктатури невеличкого центру відстояти революцію. В таких се-
лянських країнах, як Росія й Україна, неможлива навіть диктатура одної партії, а не 
те що тільки її центру».
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Маємо: повстання по селах і цукроварнях по всьому Поділлю, повстання на 
Чернігівщині, повстання на Волині... скрізь. А Донецький басейн, Криворіжжя, Хар-
ківщина – про це вже годі й згадувати: влади Центральної ради там наче й не було! А 
таки й не було. Що ж тоді являє собою територія УНР? Столиця Київ та його околи-
ці? А в столиці Києві – що?

Сьогодні в столиці Києві були такі новини. Ліві польські партії висловилися... 
проти згубної контрреволюційної політики Центральної ради. З’їзд чеської соціал-
демократичної партії кваліфікував політику Центральної ради... контрреволюційною 
і згубною... Ну, це ще хай, нехай поїдуть, спробують у себе в Варшаві чи Празі... А от 
український полк імені Шевченка – Центральної ради полк, який, правда, одним ку-
ренем брав участь у Жовтневому повстанні, а пізніше, повним складом, відмовився 
роззброювати збільшовизовані російські частини, – так от цей полк, бувши посланий 
генеральним секретарем Петлюрою на спокуту під Бахмач – тримати протибільшо-
вицький фронт, – відмовився воювати, повернувся в Київ і подав генеральному се-
кретареві таку резолюцію.

«...Крім того, придбачаємо в веденні політики Центральної ради і генерально-
го секретаріату відхилення в сторону, не бажану для трудового народу України, і бра-
товбивчу війну з російським пролетаріатом лічимо ганебною, порочащою Українську 
народну республіку, а через те залишаємось незадоволеними політикою Центральної 
ради і генерального секретаріату, вимагаємо негайно припинити братовбивчу війну, і 

З досліджень періоду «перестройки» 
(кінець 80-х минулого століття)

«Щоправда, у драмі «Між двох сил»,
виданій 1919 року у Відні, В. Винниченко 
звертається безпосередньо до подій грома-
дянської війни.

Не бажаючи зрозуміти того, що вододіл у 
Великій Жовтневій соціалістичній революції і 
громадянській війні пролягав не по національ-
ній, а по класовій, соціальній лінії, фальсифі-
куючи події й факти, а, отже, й істинну суть 
революції на Україні, автор змальовує такі во-
рожі одна одній сили, як більшовики, образи 
яких зведені до шовіністів, що несли русифіка-
цію й оголошували все українське контррево-
люційним, і «вільне козацтво» («свідомі укра-
їнці»), між якими опиняється у воєнну пору 
головна героїня твору Софія, котра хотіла 
бути водночас і більшовичкою, і українкою».

прийти до згоди мирним шляхом, і
передати владу в руки Рад на місцях 
робітничих, козацьких і селянських 
депутатів. І разом з цим оповіщаємо, 
що наш курінь не піде боротись озбро-
єною силою проти домагання трудо-
вого селянства і робітництва як вели-
коросійського, так і українського».

Маєте?
А Київський більшовицький 

комітет пішов у підпілля і з під-
пілля організовує бойовий загін з
київських залізничників. За агентур-
ними даними, цей загін має вже по-
над чотири сотні бійців і ще назбирав 
озброєння на... півтисячі.

А навіть не підпільний, а досі 
легальний молодіжний союз «Третій 
Інтернаціонал» у київській же газеті 
надрукував звернення до всієї моло-
ді Києва:

«Робітничі юнаки й дівчата!.. 
Геть кайдани, ми, юні пролетарі, жа-
даємо світла і сонця і тому йдемо на 
смертний бій з капіталом! Хай зги-
нуть тирани!.. Чи чуєте, товариші,
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далекі розкоти грому? То могутній велет – міжнародний пролетаріат – стає на 
останній бій з капіталізмом!.. Дівчата і юнаки! Пам’ятайте – замолоду люди жи-
вуть мріями, надіями на майбутнє, нехай же нас сьогодні катують: крізь тортури і 
страти ми сміливо підемо в наше ясне, животворне, сонцесяйне завтра, в соціалізм! 
Мир хатам, війна палацам! Хай живе Третій Інтернаціонал! Хай живе соціалізм!..»

Володимира Кириловича навіть пройняла сльоза: нехай і трохи наївно складе-
но – якийсь гімназист писав, начитавшися Надсона та Олеся, але ж зворушливо, що 
не кажіть... Молоді наростки, нове покоління, майбутнє України...

Але зразу ж Винниченко піймав себе на сентиментальності, жбурнув перо, зі-
жмакав картку й з грюкотом відштовхнув стільця.

Що ж воно виходить, чорт забирай?.. Коли бути чесним з собою, звичайно... 
Проти кого воюємо? Проти кацапів-більшовиків – як галасує побратим Петлюра? 
Проти московського колоніалізму – як стверджують пан професор Грушевський? 
Проти червоного імперіалізму – як торочить Володимир Винниченко: є такий укра-
їнський письменник і політичний діяч?.. Ні! Коли бути чесним з собою: проти влас-
ного народу воюємо, шановні добродії!

– Володимире! – перелякалася спросонку дружина Роза. – Що трапилося? По-
жежа? Більшовики? Що з тобою?

Вона з’явилася в самій льолі на порозі.
А Володимир гасав по кімнаті і, здавалося, ладен був трощити меблі і бити

тарілки. Із звихнутою набік бородою він став перед очманілою дружиною і грізно
запитав:

– А воює – хто?
– Як хто, Володимире? Всі воюють... І ми воюємо...
– Центральна рада воює! – затупотів ногами Володимир Кирилович. – Гене-

ральний секретаріат! І твій покорнєйший слуга!.. Бо – голова генерального секрета-
ріату і заступник голови Центральної ради!.. А Центральна рада – хто? Хто сидить у 
Центральній раді?

– Ну, ти, ну, Михайло Сергійович, Симон Васильович... і всі наші знайомі та друзі...
– Знайомі і друзі! – зарепетував Володимир Кирилович. – Етакий файв-о-клок! 

Дамський салон! Шабаш відьом!
– Володенько... – задкувала перелякана дружина.
– Нема «Володеньки»! Є зарізяка-погромник! Чорносотенець Шульгін! Це я 

тебе ріжу!
– Та що ти, Вово... опам’ятайсь! Хто мене ріже? 
– Єврейка ти чи не єврейка? – ухопив її за льолю Володимир Кирилович.
– Ну... єврейка. Так що з того? Ти ж ніколи цим і не цікавився. Тато з мамою і до-

сі в Проскурові...
– А погром у Проскурові хто вчинив? Я!..
– Та ти збожеволів! – вже не в жарт вжахнулася Розалія Яківна. – У тебе тем-

пература!
– Ні, губа в, мене – не дура! Коли мене запитують офіційно, чому чиняться єв-

рейські погроми, я ховаю очі і кажу: вперше чую, нічого не знаю, а в душі – спихаю 
все на Петлюру та його бандюг-гайдамаків! Але голова генерального секретаріату – 
я! Значить, не гайдамаки, не Петлюра, а я відповідаю за єврейські погроми. Бо мовчу, 
коли репетують: бий жидів, рятуй Україну!..
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Володимир Кирилович знесилився і впав на канапу. Руки в Розалії Яківни тру-
силися, і вона розхлюпала пів-мензурки, наточуючи валер’янки з конваляріа майяліс 
Винниченко слухняно ковтнув – очі його несамовито, благально-принижено круж-
ляли: господи, чи це вже не розрив серця?

Затихаючи, він ще прошепотів:
– А в Центральній раді – що?
В Центральній раді діло було... табак. Після обговорення земельного питання 

есери з есдеками перегризлися остаточно – і есери взяли гору: вимагали тепер ново-
го складу генерального секретаріату з перевагою членів партії есерів. Але й у самій 
партії есерів, яка тепер становила мало не дві третини членів Центральної ради, теж 
стався розкол: лівиця відкололася і заходилася утворювати свою окрему, нову пар-
тію – якусь вроді... комуністичну. Ця група замірялась вчинити в самій Центральній 
раді переворот, а в країні – путч і захопити владу до рук, щоб, в альянсі з лівими есе-
рами в Росії, піти на співробітництво з Радянською владою.

Винниченко нарешті вільно продихнув – спазм відпустив серце, він якось враз 
обважнів, обличчя стало брезкле, з очей скотилася сльоза. Він позіхнув: атака серця 
відійшла...

– Розочко... – прошепотів він до турботливо схиленої дружини, – а може... 
справді... мені податися... у демісію?..

Гіркі думки снувалися, спліталися, клубочилися в голові... «УНР! Дірка від бу-
блика. Уряд? Павуки в пляшці. Влада? Хвіст собачий. Звичайно, якщо бути чесним 
з самим собою...»

– Може, Розочко... мені краще... покинути все та й... засісти за новий роман?..
Підтримуваний Розалією Яківною, Винниченко прошкандибав до столу. Важ-

ко сів. Взяв перо.
– Ти б краще ліг, Володю...
Та Винниченко вже не чув. Присунув до себе чисту картку паперу і тремтячою 

ще рукою швидко написав угорі: «Бути чесним із самим собою!»
Так! Він буде писати. І буде чесним з собою. Писатиме щоденник тисяча 

дев’ятсот вісімнадцятого року. Правда, у такому жанрі доведеться бути нещадним і... 
до себе самого. Зате як браво можна буде хвицнути і того, і сього, і взагалі обгавка-
ти всіх! Сьомку Петлюру насамперед. І пацюка Чорномора. Ну й... Володимира Ки-
риловича Винниченка не пощадити, коли бути вже чесним з собою. Словом, весь цей 
паскудний тріумвірат!

Майбутній літературний капітальний опус на тисячі сторінок в цю хвилину вже 
наперед «просматривался наскрозь» – як казав на уроках «солдатської словесності» 
фельдфебель шістнадцятої роти другого запасного Київського полку, з якого рекрут 
Винниченко дезертирував тисяча дев’ятсот другого року. В цю хвилину Володимир 
Кирилович умоглядно бачив уже все, що він повідає вдячним і невдячним нащад-
кам. Розгляне об’єктивно але «с пристрастием» – весь період існування Центральної
ради. Викриє її антинародну суть. Засудить її контрреволюційну політику. «Предаст 
гласности» всі її секрети. Розкриє закулісні інтриги її діячів. Розвінчає баздарних
націоналістичних політиків. І доведе безперспективність самого націоналізму. А також 
його антидемократичність. І буржуазність. Засвідчить, що націоналізм завжди при-
слуговує імперіалізму. Гм... імперіалізму... Про імперіалізм він скаже окремо. І про ім-
періалізм Антанти, і про імперіалізм Почвірного союзу. І про російський імперіалізм.
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Про російський спеціально: і про білий... і... про червоний. Так, так, щоб ви знали! 
Є для нього, Винниченка, і така категорія: «червоний імперіалізм». Так би мовити,
комуністичний, на відзнаку від капіталістичного. Де? Хто? Будь ласка: російські 
більшовики! Російським більшовикам він таки дасть духу! Нехай начуваються! Во-
лодимир Кирилович буде їм суддею! З високості, так би мовити, світового порядку. 
І своїх власних, винниченківських, комуністичних позицій. Еге ж, щоб ви знали! Бо 
Володимир Кирилович – найперший в світі комуніст. І не якийсь там абстрактний, 
а цілком реальний: в межах власної нації національний комуніст. Так, так, є така ка-
тегорія; це ж Володимир Кирилович і придумав її щойно: «національний комунізм» 
– як новітня філософська, політична і економічна категорія. Авторські права засте-
режено... Словом, він таки навчить – в кожному разі, повчатиме, – як «національ-
ним комуністам» боротися проти комуністів інтернаціональних. Конкретно: проти 
російських більшовиків. А коли вони й переможуть, то як робити їм капості далі, як 
політиканствувати з ними, як чинити проти них диверсії і організовувати повстан-
ня. Сьогодні, завтра, післязавтра, за п’ять років, за десять, навіть через півстоліття...

– Ти б краще ліг, Володю, – благала дружина.
Та Володимир Кирилович тільки відмахнувся.
І писав. І писав.
Ночі надходив кінець.

ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

Командир большевицької армії Муравйов, що при-
ніс Україні, як він висловився, «на штиках свободу», зараз 
же наклав на «буржуазне» населення Києва величезну, на 
той час, контрибуцію, розпорядився конфіскувати харчо-
ві продукти, мануфактуру, взуття і т. ін. В села посилали-
ся частини большевицького війська, які силою забирали у 
селян хліб, скотину, бо по економіях (дворах) вже нічого 
не було, там раніше все позабирали селяни, та й економії 
(двори) рідко де зосталися; все награбоване большевики 
навантажували у вагони і вивозили в Московщину. 

Німці, сподіваючись дістати на Україні стільки хліба
та харчових продуктів, що зможуть ще довго протягнути
війну, не випустили наших полонених, а самі з радістю, 
за умовлену кількість пудів харчових продуктів, пішли

Авторська перцепція – 12

Політика «совєтського» уряду викликає в нього різко негативне ставлення че-
рез «якусь надзвичайну не гидливість щодо засобів, якусь дивну неохайність щодо 
чистоти методів»,  бо,  на думку  політика,  «нехтування  етичним  моментом у кому-
ністичній боротьбі робить з людей звичайних жуликів, шарлатанів, як ослабляє їх во-
лю і готує з них звичайних соціальних паразитів і визискувачів». Записи в «Щоден-
нику» свідчать про те, що В. Винниченко розуміє, що ідеї соціалістичної революції,
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визволяти Україну проти большевиків. Уряд Голубовича охоче на це згодився, чи 
ліпше сказати Грушевський, бо після виступлення з уряду Винниченка Грушевський 
став, можна сказати, самодержавним керівником Центральної Ради. Він, очевид-
но, певний був, що з допомогою «наємного», як публічно висловився Голубович, ні-
мецького війська, можна буде закріпити суверенність України, а соціалізацією землі 
прив’язати до неї і селянські маси.

В результаті німці, вигнавши московських большевиків, розігнали і україн-
ських, бо не бачили великої ріжниці між тими і Центральною Радою, і поставили на 
чолі Української Держави гетьмана Скоропадського. Але його, на превеликий жаль, 
не підтримало українське громадянство та Січові Стрільці, і він, опершись на росій-
ських добровольців та поміщиків, не зміг вдержатись після революції в Німеччині.

4

Соціал-демократ Винниченко теж, як і більшовики, прагне соціальної рево-
люції, мріє про Україну «без хлопа і пана», – але більшовицький шлях насилля й 
терору викликає в його душі сум’ятя й протест. Крім того, Винниченко відштов-
хує більшовицький підхід до національного питання, заперечення права України на 
автономію, на державність… Проте і у В.Винниченка виникають серйозні розхо-
дження з учорашніми однодумцями (передусім – з С. Петлюрою) Це посилює його 
хитання в зачарованому колі ідей соціального визволення, стає причиною склад-
ної внутрішньої драми.

В середині 1918 р. Центральну Раду було розігнано німцями, які натомість 
встановили гетьманську владу. Євген Чикаленко від пропозицій стати гетьманом 
відмовився, обрали генерала Павла Скоропадського, Володимир Винниченко пе-
реховується на дачі академіка М. Біляшівського на Княжій Горі під Каневом. Тро-
хи згодом він очолить опозицію Скоропадському. Антигетьманський рух переріс 
у масове повстання. Створився альтернативний уряд – Директорія, на чолі якого 
стояли Винниченко і Петлюра. 21 листопада 1918 р. війська Директорії взяли Київ. 

Але знову Україні треба було вибирати – між більшовицькою Москвою, яка 
готувала новий наступ на Україну, і Антантою, яка висадила в Одесі велике фран-
цузьке військо. Винниченко і його прихильники-соціалісти схилялися до союзу з 
Москвою. Інші члени уряду віддали перевагу Антанті. 

11 лютого 1919 р. Винниченко виходить з Директорії. Україна провалювала-
ся в хаос і анархію. Шість армій воювали на її території: українська, більшовицька, 
біла, Антанта, польська, анархістська…

які могли б здійснитися більшовиками, не зможуть досягти свого втілення. Це при-
водить до серйозного внутрішнього конфлікту: «І от яке повинно бути становище 
людини, яка ніколи не стояла за інтереси багатих, яка все життя поклала на ідею ре-
волюції і соціалізму, але яка не вірить, що большевицьким шляхом можна допомог-
ти тим ідеям реалізуватись».
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Більшовицька інтермедія від Ю. Смолича з роману-дилогії «Рік наро-
дження 1917» (Кн. 1. «Мир хатам – війна палацам»; кн. 2. «Реве та стогне 
Дніпр широкий») 

Finita la commedia!
Винниченко сидів у Святошині.
Дачка була невеличка, але затишна. Кращого закутку для меланхолійного на-

строю і не знайдеш...
В грубці потріскували смолисті дрова. Світила лампа під зеленим абажуром. На 

столі лежав чистий папір. Непорочний і спокусливий.
Рука Володимира Кириловича навмання простяглася до пера.
Але Володимир Кирилович зразу й відсмикнув руку. Такі події: люди вмирають 

на барикадах, ллється кров, бій, а він...
Та рука знову машинально водила перо. Володимир Кирилович піймав себе на 

тому і відклав перо.
Боротьба в душі – совість проти поривання – відбувалась. А місія? Місія пись-

менника, літописця, історіографа – совісті народної? Кінець кінцем хто він такий? 
Письменник чи політик?.. Винниченко рішуче взяв перо і, поки совість не перемогла 
ще швидко написав угорі:

«Ніч з 25-го проти 26 січня».
В кімнаті було тихо, зовсім тихо. Тільки рипіла знадвору під поривами вітру

неприщеплена віконниця. Гули гінкі сосни густим верховіттям. Ген віддаля – аж у 
Києві – раз по раз гупали гарматні постріли.

Совість почала перемагати – господи боже мій, уявіть тільки собі, що там коїть-
ся зараз у місті! – і Володимир Кирилович знову відклав перо.

Ну, а коли не напише він, хто ж тоді напише? Де ж іще знайти таке щасливе 
сполучення: і державний діяч, і літератор?.. Що ж, так і залишатися всьому забу-
тим для нащадків?.. Записати – це ж його, літератора, прямий обов’язок! Священна
місія!.. Та й гибіє він, право слово, – гибіє! – без пера, паперу й оцих от синіх буковок-
закарлючок на білому полі...

Повагавшися ще трохи, поборовшися з собою, Винниченко таки взяв перо й – 
мерщій, одним духом! – відмахав аж три абзаци:

Авторська перцепція – 13

Декілька разів В. Винниченко буде намагатися повернути себе в політику, ба-
гато розчарувань приноситимуть ці повернення й забирати його душевні та фізичні 
сили. У своєму «Щоденнику» митець буде згадувати ці повернення як сходження на 
Голгофу: «Тоскно. Трудно мені. Немає радости в мене від того, що я вступаю на шлях 
Голгофи. Навіщо мені це? І завіщо? Бачу перед собою заведену, холодну машину, в 
яку маю ввійти гвинтиком. Якась сила ... веде мене кудись за собою...І через що му-
шу лишатись тут, мушу брати на себе роботу й обов’язки, що дадуть мені масу страж-
дання, за яку не раз болюче червонітиму і в успіху якої вже зарані сумніваюся. І все 
таки не смію одмовитися од цього, не хочу одмовитися».

У травні 1920 року В. Винниченко разом з дружиною перебуває у Москві, 
де йому пропонують співпрацю з більшовицьким урядом та ряд керівних посад у
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«Тиша чернечої келії. Гупання гармат 
затихає. Чути, як на дах монотонно па-
дає звідкілясь крапля. Сосни двома жаліб-
ними рядами стоять перед вікном, як пе-
ред могилою, й тужно похитують голчас-
тими головами...

Сьогодні на Святошинському шосе 
вже нема українців. Подвір’я, де вони стоя-
ли, порожні й похмуро мовчать. Люди, про-
ходячи повз них, стараються не дивитись 
у той бік.

А в Києві вже розташовуються біль-
шовики. Бідна наймичка захотіла в, своїй 
хаті пожити господинею. Нещасна нація, з 
якої так злісно й жорстоко насміялася іс-
торія, не донесла скарбу, не стало сил...»

Ліричний заспів лягав наче й не по-
гано... А далі як? Хіба це таке просте діло 
– писати? Особливо – правду?

Винниченко перечитав написане і за-
лишився незадоволений. Нісенітниця! Що 
це означає – «українців нема»? А хіба ті, 
що «проходять повз і стараються не диви-
тись», – не українці? А хто ж тоді нація, про 
яку мова в наступному абзаці? Ота наймич-
ка? І з кого насміялася історія?.. Чиї скар-

Києві чи Харкові. Але основне завдання його дипломатичної місії не було викона-
ним – більшовики не прийняли запропонованої В. Винниченком програми незалеж-
ної Української Радянської Республіки. Внутрішній конфлікт, який відбиває сум-
ніви, складні психологічні переживання політика, розкритий у «Щоденнику». Зо-
крема у записах від 13 липня 1920 року читаємо: «Тяжко невимовно. Важка, гнітю-
ча безвихідна туга. Нема місця мені на Україні. Щоб бути там, щоб брати участь в її 
стражданнях, мушу перестати бути українцем. Який глум! Для чого, завіщо? За пра-
во і змогу служити революції. Та чи так же, чи це буде служінням революції, коли я 
відмовлюсь бути собою, коли я стану сміховищем в очах українців, ренегатом, зрад-
ником? Чи буде з цього користь? Чи приваблю я кого-небудь за собою?». Навіть у 
такий момент він зовсім не думає про себе: В. Винниченка цікавить тільки те, що
може принести користь його народу, захисником інтересів якого він завжди виступав.    

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Отаманщина як історичне явище: по-

гляд Володимира Винниченка та Симо-
на Петлюри.
Юрій МИТРОФАНЕНКО (Кіровоград)
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би? В кого не стало сил?.. Це ж виходить, що він сам наперед віддає українців росія-
нам, як отих «малоросів», зрікається взагалі самого «українства»! Ні, так не годиться!

Володимир Кирилович поспіхом умочив перо в атрамент і – теж одним духом –
дописав зразу четвертий абзац:

«І знову виникає питання: невже ми, самі того не знаючи, не відчуваючи, висту-
паємо як контрреволюціонери? А що, як народні комісари мають більше рації, ведучи 
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Росію, а з нею й Україну, до соціальної революції?..» Винниченко роздратовано кинув 
перо – аж воно бризнуло синім пострілом на папір. Виходить, що він сам наперед 
признає не просто перемогу більшовиків, але й те, що рацію мають саме вони! Са-
ме вони, а не він, Володимир Винниченко, – літератор, філософ, лідер визволення 
нації! За що ж боролись, як кажуть бунтівливі промовці на докучливих мітингах?

Винниченко прислухався до тиші в кімнаті. Віконниця рипіла, крапля десь далі 
довбала по дахові, гули сосни, а гупання гармат немовби... гм... дещо знову наблизи-
лось. І немовби почулося – кулемет...

Винниченко встав, підійшов до вікна, ледь відсунув фіранку і визирнув на світ 
божий.

Світ божий був темний і непроглядний. Бо – ніч. Вночі так і повинно бути, що 
нічого не видно.. Особливо коли джерело світла – позаду. Правда, два ближчі ряди 
сосен Святошинського бору можна розгледіти. Гінкі та високі. І похитують голчас-
тими головами. Тужно... Тужно соснам, тужно і Винниченкові. Подався в демісію під 
таку годину!.. Правда, – коли бути чесним з собою, – це дає йому право... залишитись 
чистим в стороні, гм... вмити руки, як той... Понтій Пілат... Але коли вже бути чесним 
з собою до кінця, – то це не що інше, як підлість. І боягузтво. Он як! Коли бути чес-
ним – і з собою, і перед усіма.

Винниченко не стримався і застогнав. З душевного болю. Думаєте, легко при-
знатись, що ти падлюка?

А втім же... все проходить мимо: радість здійснення мрій, смакування вікторії, 
слава, честь, а може, й безсмертя?!

Дача була Шпульчина: один із Шпульчиних «доходних домів». Прийшлось-
таки Винниченкові знову вдаватися по допомогу до цього пройдисвіта. А що вдієш? 
А що вдієш? Коли такі діла...

На столі, під лампою, поруч з чистим папером, лежав паспорт. І Винничен-
ків, і не Винниченків. Бо прізвище було там не Винниченкове – чуже. Фальшивий 
паспорт. Теж Шпульчина робота. Дорогенька! Паспорт – тисяча миколаївських. І 
притулок на дачі – ще тисяча. Та хіба стане діло за грошима, коли такі діла?.. Воло-
димир Кирилович ішов у підпілля. З Петлюрою, Грушевським, урядом, Централь-
ною радою він пориває! Але й з російськими більшовиками йому, певна річ, не по 
дорозі. Отже...

Авторська перцепція – 14

Політик відчуває внутрішній конфлікт між соціальним та національним, що 
яскраво відбився в його «Щоденнику», показує, як він вкотре вагається, але влас-
ні переконання в перемозі революції беруть гору над усіма сумнівами: «Переможе
революція – виграє національна справа. Переможе реакція – загине й національне 
визволення». У нотатках за серпень 1920 року знаходимо рядки, які підтверджують 
попередню думку: «... коли подивитись на це питання з погляду громадського сум-
ління, з погляду «чесности з собою», з погляду комуніста, соціаліста, революціоне-
ра, з погляду людини, яка ж ніби все життя боролась проти злочинств і хиб сучасно-
го ладу, коди ще взяти до уваги інтереси пригніченої, затурканої нашої нації, то усу-
нення себе від революції в такий момент виглядає ... протиріччям з собою, тіканням, 
егоїстичним, вузеньким униканням особистих прикростей і страждань».
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Хвилиночку! Зараз Володимир Кирилович сам розповість, як все це сталось і 
що він задумав надалі, але в цю хвилину плин його думок знову урвав стогін за сті-
ною. Не стогін, а вже крик! Що ж його робити? Шпулька поїхав до міста по лікаря і 
не повертається. Може, наразився десь на сліпу кулю?.. А дівчина може в цей час на-
родити. Що ж, самому Володимиру Кириловичу бути за акушера?

Ех, коли б Володимир Кирилович знав, який за стіною лежить і пропадає літе-
ратурний сюжетик! Він би радо й за повитуху став...

Поля Каракута звивалася в муках пологів, мучилася й душевно – в невідомос-
ті. Кого вона має народити? Блискучого аристократа? Чи запеклого самостійника? А 
може, просто забіяка-анархіст або покруч шулявської Жанни д’Арк від усіх разом: пі-
жон, авантюрник і зарізяка?..

Зойки породіллі роздирали душу – Володимир Кирилович ухопив шапку, наки-
нув пальто, вискочив у двір. Подався, так би мовити, у демісію. Ще Шекспір сказав: 
коли мавр нічого не може допомогти, мавр мусить піти. Ні, сказано, либонь, інакше: 
мавр зробив своє діло, мавр може піти. Та й чи Шекспір? Може бути – Шіллер?.. В 
кожному разі, краще потихеньку піти: коли що й трапиться, то можна потім вжахну-
тися: що ви кажете? Невже? А мене й не було – я саме бігав до вітру...

Володимир Кирилович зразу й вирішив, що іменно так буде найкраще. Віднині 
завжди, все життя, за аналогічних обставин, він чинитиме тільки так!

Сосни гули, гули... Ах ви, сосни... Кому це далі сказати: ах ви, сосни мої, азіат-
ський край?..

З голчастих верховіть спадали рідкі каплі. Відлига. Завжди, як у Києві при 
східному вітрі. Нічого не поробиш: таке вже географічне становище України – на 
схрещенні шляхів з Європи і Азії. Навіть вітри – природа! – саме тут, на дунайсько-
дніпровській арені, змагаються й борються між собою: західні й східні, північні й пів-
денні. Прориваються навіть норд-ости й зюйд-вєсти. З Індійського океану і з Мєдіте-
ране. Отже, циклони і антициклони. Котрий же циклон, а котрий антициклон? Отак 
стоїш, і тебе хилить, б’є, рве, кидає й закручує навколо власної осі...

Словом, причини демісії були значно глибші, ніж необхідність вирішити, на кого
орієнтуватись, – на Антанту чи на австро-німецький блок. Така дилема – Петлюра за 
Антанту і Грушевський за австро-німців – для Володимира Кириловича була заміл-
ка: тільки частковість. А було ж і ціле. Ціле – принцип! Самий принцип орієнтації. 

«Щоденник» дає відповідь на питання про те, у чому ж полягала трагедія 
Винниченка-політика. Він прекрасно розумів, що «нечиста річ – політика. Треба 
бути дуже сильним і загартованим, щоб вийти з неї хоч порядним чоловіком». Але 
ж розуміти – це одне, а жити далі відірваним від свого народу – це інше. Тому В. 
Винниченку з його, за словами В. Солдатенка, «надзвичайною, можливо – вро-
дженою, чутливістю до чужого болю, абсолютним неприйняттям будь-якої не-
справедливості просто не міг бути поза колом революціонерів за характером, зміс-
том, стилем думання і поведінки» нелегко було зробити вибір. Найслабкішим міс-
цем Винниченка-політика стала, як стверджує В. Солдатенко, «практична реаліза-
ція революційної стратегії і планів державотворення», але «саме він виявився при-
четним до найважливіших, початкових, доленосних рішень і кроків у повномасш-
табному, різнобічному відродженні нації, справляв визначальний вплив на проце-
си прогресивного поступу народу України на переломному історичному рубежі».
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На що взагалі орієнтуватися, на які сили? Внутрішні чи зовнішні?.. Політично – в 
даній ситуації, за теперішніх обставин, на поточний, так би мовити, період – дилема 
перетворювалась, власне, так: есери обстоювали орієнтацію на зовнішні сили, байду-
же які – нехай Антанта, нехай німці! – аби допомогли. Рятуйте, хто може! А есдеки –
принципово – прихилялися до противної позиції: орієнтуватися на свої, тобто вну-
трішні сили. Принципово, звичайно, – теоретично, екс-вото. А на практиці це вихо-
дило – екс нігільо нігіль: свої ж сили накладали в потилицю! На практиці треба було 
рятуватися будь-що – нехай і шляхами, пропонованими есерами. І есдеки теж згор-
нули ручки: тим часом пристаємо – гукаймо іноземців на допомогу! А там – го-го! 
Дамо есерам дулю! Самі вийдемо на верх, і тоді... Політика? Ні. Політиканство? Так! 
Володимир Кирилович затявся: орієнтуватися тільки на власні сили!.. Так власних 
же нема!.. Маю на увазі сили нації... Які? Всі. Як, Володимире Кириловичу, – не лише 
трудові верстви, але й на верстви не трудові? Ай-яй-яй! Ви ж таки – соціал-демократ, 
Володимире Кириловичу!.. Дочасно! Тобто Володимир Кирилович хотів сказати: не 
він – дочасно соціал-демократ, а орієнтуватися на всі національні сили – дочасно. До 
перемоги над узурпаторами – російськими більшовиками. А потім, звичайно, геть 
буржуазію! Всередині нації розшаруватися, організувати класову боротьбу, влашту-
вати революцію... А це... не політиканство?.. Та бійтеся бога, – логіка осередсуспіль-
ної боротьби, діалектика: в ім’я всебічного визволення – і національного, і соціаль-
ного – революція! Соціальна, класова на чолі й під проводом пролетаріату!.. Аж до 
крайності, до межі? Безмежно!.. Більшовизм?

Володимир Кирилович знизував плечима. Ну, нехай більшовизм: назвіть, як хочете. 
Але ж більшовизм, так би мовити, національний... В ім’я комунізму? Володимир Кирило-
вич починав дратуватись. Ну й комунізму, що з того! Але ж майте на увазі: комунізм – на-
ціональний!.. Хіба буває таке? Досі не було, а далі, в майбутньому... Інтернаціонального ж 
комунізму теж досі не було, а от же російські більшовики борються за нього й перемага-
ють... Так як же воно виходить – два комунізми буде: інтернаціональний і національний?

 Володимир Кирилович розводив руками: доки до того дійде... зітреться якось... 
зрівняється... і взагалі... Володимир Кирилович спалахнув; і взагалі якого чорта сяга-
ти аж так далеко! Комунізму ще он коли бути, а тут...

Авторська перцепція – 15

Сучасники високо оцінюють внесок В. Винниченка (політика, державного
діяча, революціонера) у політичне життя України початку XX століття. Г. Си-
ваченко дуже влучно зауважує: «Його складна й суперечлива натура політика і
людини відтворена на сторінках щоденника з граничною щирістю та безпосередніс-
тю, навіть там, де Винниченко виявляє людську слабкість, свій суб’єктивізм, свою 
непогамованість, а іноді й несправедливість. Всі записи свідчать про неспокійну,
могутню, яскраво-суперечливу, але сильну й чесну вдачу, про його безнастанні
пошуки правди, добра і щастя для людей». А записи 1917-1921 років у «Щоденнику» 
В. Винниченка дають нам підстави твердити, що саме вони демонструють еволюцію 
суспільно-політичних поглядів його автора, які формувалися протягом кількох ро-
ків, у складні часи демократичної боротьби за ідеали соціального та національного 
прогресу й становлення української державності. 

Вікторія ЧЕРНЕЦЬКА
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Словом, Винниченко залишився при своїх... Власне, «при своїх» – то в префе-
ранс, а тут вийшло інакше: Винниченко просто залишився сам. У даній ситуації, за 
теперішніх обставин, на поточний період.

Купив у Шпульки паспорт за тисячу миколаївських і поринув у підпілля. Як за 
батюшки царя. Хіба йому звикати?.. Зате не накиватиме зараз за кордон на поклін 
до іноземних можновладців, інтернаціоналістів, імперіалістів, колоніалістів. А зали-
шиться з народом. Власне, серед народу. Оце навколо – народ, а оце – він. Народ – з 
власним паспортом, а він – з чужим. І Винниченко, і не Винниченко. Міщанин Іван 
Архипович Переберибатченко – таки знадобилося! – з Олександрівська чи Бердян-
ська. Словом, подалі...

...Сосни гули, краплі падали з верховіть, вітер добирався до кісток. Володимир
Кирилович насунув шапку глибше, застебнув пальто. Він стояв під тином і визирав че-
рез пліт – що там на вулиці?.. По той бік тину, за перелазом, тулився невеличкий гурток 
людей. Теж святошинські чи такі ж... перехованці невідомої орієнтації. Але народ, вну-
трішні сили. Визирали, виглядали, дослухалися – що там і як у світі божому? Гомоніли.

Винниченко прислухався, про що гомонять люди, цікаво ж – народ, внутрішні 
сили, на які орієнтуватися...

Жіночий голос – він, за всіма ознаками вимови й інтонації, належав жінці на-
родної верстви, – бідкався:

 – ... і от, бачте, до чого народ довели... крові скільки пролили... а за що, навіщо?..
Чоловічий голос – за всіма мовними й інтонаційними ознаками, він належав 

людині вищої верстви, інтелігентові, – щось прогув, мабуть, стояв спиною до Винни-
ченка: розібрати було неможливо. Жіночий голос спалахнув:

– Іроди вони, нелюди, всі ці ваші Грушевські, Петлюри, Винниченки... 
Володимир Кирилович кашлянув, але зразу ж похопився: ще почують, виявить-

ся, що їх хтось підслуховує з-за плоту...
Та поки він кашляв і потім тамував кашель, і взагалі переживав, не стримуючи 

гіркої посмішки, – жінка проказала своє речення вже до кінця, і, на жаль, Володимир 
Кирилович вже не почув, за що ж, власне, вона... проклинає. Жінка – звісно! Хіба в 
жінок шукати об’єктивності. Особливо в таких високих матеріях...

Та відповідь чоловічого голосу тепер почулась виразно:
– Ах, – сказав чоловічий голос – Це ще пусте. Ну не пусте, звичайно, це прикро, 

це жахливо! Але ж їхній злочин ще більший – так би мовити, в загальному, історично-
му плані! Своїми діями вони на все українське – зрозумійте це: на все українське! – з 
істерикою скрикнув чоловічий голос, і Винниченкові було приємно, що голос не тіль-
ки говорить українською мовою, але й так побивається за все іменно українське! – На 
все українське вони поклали печать ворожості до соціальної революції. Ви розуміє-
те, як тепер вийшло? – український голос мало не заплакав. – Тепер, хто визнає се-
бе українцем, той і є наче ворог соціальної революції! Контрреволюціонер! Буржуй! 
Вони зірвали соціальну революцію, але вони й скомпрометували українську націю!.. 
Визвольну українську ідею!..

Винниченко щільніше запнув пальто, тихо відійшов. Гірко було почути. Але, ко-
ли бути чесним з самим собою...

Словом, Володимир Кирилович – літератор – вже вирішив: ці слова він бере в 
лапки – от тільки б не забути точно! – і запише, так, так, запише їх – моїкє, й на пер-
шій сторінці своєї книги. Тій, що напише тепер... Чесність з собою – нічого не поробиш!
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Винниченко обійшов лісу й вий-
шов у провулок. Треба підійти ближче до 
Брест-Литовського шосе: може, там уже 
щось... розвиднілося?

На шосе було порожньо, але
зовсім близько цокали кінські копи-
та – коні наближалися ступою: вершни-
ки. Винниченко принишк під дерев’яною 
стінкою ресторану «Ельдорадо». Ресто-
ран був, певна річ, зачинений. І видно ні 
сюди, з шосе, ні звідси, на шосе, не було: 
пітьма, ніч. Втім, проти сивого небосхи-
лу Винниченко міг розгледіти невиразні 
силуети вершників. Шість чи сім. Шли-
ки–звоями – полоскались проти пори-
ву вітру. Гайдамаки. Патруль, розвідка, 
зв’язок з Центральною радою, що пода-
лась навтьоки до Житомира?

Гайдамаки гомоніли між собою. 
Щось кляли.

Один буркнув: 
– До дідька!
Другий:
– І я так думаю.
Третій був більш говіркий і вибух-

нув довжелезною, не скрізь пристойною, 
лайкою. Закінчення було таке:

– ...Винниченка разом з Петлюрою!
Чути було, як гайдамаки нахльосну-

ли коней нагаями й рвонули учвал. Дезер-
тири?

Володимир Кирилович тихо посу-
нув назад. Отже, й свої... Власне, вже й не 
«свої». Стривайте: а хто ж тепер свій, хто 
не свій? І чи ж «свій» тепер він, Винни-

«Історичні події 1918-1919 років в Україні
стали важливим етапом і в історії україн-
ської держави, і в процесі руйнації старих та 
створення нових цінностей. Напруженість 
та складність творчої діяльності цього періо-
ду В. Винниченка-драматурга чи не найкраще 
яскраво виявилася в п’єсі «Між двох сил». На 
цьому постійно наголошували її дослідники.

Так, один із видаців п’єси (В. Чапленко) від-
значив, що в цьому творі правдиво відображе-
на: «…боротьба українських вільних козаків із 
червоногвардійцями, тобто події, що відбува-
лися перед першим нападом Росії на Україну». 
Він же подає загальну оцінку п’єси: «…в укра-
їнській драматургії немає кращого твору про 
ті історичні події, і саме через це його й треба 
перевидавати…» З’ясувавши історичні пере-
думови появи драми «Між двох сил», М. Жу-
линський прийшов до висновку: «Володимир
Винниченко… продовжує… дослідження вну-
трішнього світу політизованої людини, рево-
люціонера, який підкорює себе, своє особисте 
життя… морально-естетичні засади і принци-
пи служінню ідеї». А. Ю. Бойко-Блохін ствер-
джує, що «…п’єса «Між двох сил» є найвищою 
точкою духовно-мистецьких змагань Винни-
ченка…»

Т. Макарова

ченко?.. Володимир Кирилович покрутив головою, вивільняючи шию з коміра: вда-
рило в піт. Ну й... концепція, колізія, інтрига!.. Сам Винниченко в своїх романах і 
п’єсах не закрутить такої!..

Та проте... мусите записати, Володимире Кириловичу, і про це в ваших записах, 
якщо вже бути чесним з собою. І запише! А що б ви думали? Хіба вперше роздягати-
ся догола й показувати сором? Отак і запише. Бо він літератор. І література йому най-
миліша! І взагалі... якого чорта потрібно було пхатися в цю... політику: сидів би собі та 
й писав добрі оповідання й погані романи, мистецькі шедеври й брудні пікантності...

Під плотом Шпульчиної дачі люди – ті, на яких орієнтуватися, внутрішні си-
ли – ще не розійшлись: виглядали, визирали, дослухались. Якийсь третій голос – теж 
чоловічий – кип’ятився:
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– Винниченко! Винниченко! Що ви 
мені торочите! З Антантою крутив – не ви-
крутилося. Тепер, чули, збирається з нім-
цями закрутити? Змінив орієнтацію! Під-
писав – так, так: вчора! – з німцями мир у 
Бресті і хоче покликати тепер німців на до-
помогу! Хіба не чули?..

Винниченка аж кинуло. То не я! То Голу-
бович з есерами!.. Він зробив навіть кілька кро-
ків до юрби під плотом зняти ґвалт: навпаки, 
я – за орієнтацію на внутрішні, на вас, за вас!..

Та вчасно Володимир Кирилович стри-
мався: ніяково ж, зрозуміють, що підслухову-
вав! Та й хіба повірять? І що вони можуть зна-
ти? І кінець кінцем хіба не мають рації? Хто 
очолював генеральний секретаріат? Він – Вин-
ниченко. Позавчора подався в демісію, а мир 
підписали без нього вчора! Подумаєш! Що та-
ке одна доба проти вічності! Для народу, для 
сучасників? То вже нехай потім історики роз-
бираються, нехай висвітлять, що то не він, то 
есери і сучий син Петлюра!.. І він, Винничен-
ко, можете бути певні, історикам допоможе: 
всю правду напише, – будучи чесним з самим 
собою. Особливо про Петлюру. О! Петлюрі 
він таки дасть! Злість закипала в серці Воло-
димиру Кириловичу. Чекайте, чекайте, в сво-

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
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їх мемуарах він обгавкає всіх! І Петлюру насамперед. Дасть йому чосу!.. Правда, в мему-
арах доведеться ще оглядатись: «не ровен час» ситуація зміниться – і тоді... А, чорт! Зно-
ву з-поза «чесності з собою» виплазовує кирпатий мефістофель!.. А киш!.. А втім, нічого, 
нічого, – нехай зараз хоч так, а от згодом, як, скажімо, поверне діло до смертного одра, в 
своєму тестаменті, – там він розвернеться вже на весь шир, можете бути певні! Почекай-
те лиш, майте терпіння... років на тридцять...

Винниченко почвалав до хати. Мізантропія хилила його. Гули сосни, падали краплі.
Мерщій геть звідси! Це буде найкраще. Коли щось не так – краще геть! У демі-

сію. Хіба Володимиру Кириловичу вперше? І не востаннє. Народився у селі Великий 
Кут, Витязівської волості Єлизаветградського повіту, Херсонської губернії, – знайде 
собі... закуток деінде.

Коли щось не так або шкоди наробиш – треба у закуток. «Закуток» – так і назве 
свою останню оселю на чужині.

5

Після поразки УНР з’являються «радянофільські» настрої: В. Винничен-
ко виробляє план співробітництва з більшовицькою владою, створює в еміграції 
Закордонну Групу Української Комуністичної Партії. Якщо в «Щоденниках» 
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(записи початку 1918 року) він різко засуджує 
більшовицькі методи політичної боротьби і їхнє не-
розуміння українства, то Винниченко 1919 року ла-
ден повернутися на Україну, щоб «працювати на
користь як соціального, так особливо національного 
визволення з ними разом». 

Якщо відразу після кривавого муравйовського 
походу на Київ він фіксує у «Щоденниках» власну 
роздвоєність («яке повинно бути становище люди-
ни, яка ніколи не стояла за інтереси багатих, яка все 
життя поклала на ідею революції і соціалізму, але 
яка не вірить, що більшовицьким шляхом можна до-
помогти тим ідеям реалізуватись»), – то в листі до 
М. Шаповалова (25 листопада 1919 р.) він уже ла-
ден повірити тим, хто стверджує, що «національно-
українська культурна справа ніколи так добре не 
стояла, як за большовиків».

6

Чим можна пояснити таку відчутну різницю в поглядах і оцінках, причому – 
протягом одного року?

По-перше, гіркотою щойно пережитої поразки, розходженням з багатьма не-
давніми соратниками, психологічно зрозумілою переоцінкою цінностей.

По-друге, соціалістичними переконаннями В. Винниченка, які багато в чому 
збігалися з політичними гаслами російських соціалістів радикального (ленінсько-
го) крила. Вже в 1918 році він, як свідчить «Щоденник», не раз ловив себе на дум-
ці: «основний факт той, що маси бідноти вірять народним комісарам, що вони охо-
че йдуть за ними, що вся біднота є большевики, що народні комісари з ними, з бід-
нотою, проти багатих, проти буржуазії». І тут же жахався, обурювався кривавою 
різнею, «страшною, величезною грою», в яку більшовики втягли маси, відкривши 
шлюзи «простому інстинкту соціальної помсти» та «ідеї грубої елементарної спра-
ведливості».

То що – у 1919 р. В. Винниченко про ті свої жахання вже забув? Чи, може, те-
пер він знаходив їм якісь виправдання? Чи просто шукав бодай якогось виходу з 
глухого кута, втішаючись ілюзіями?

По-третє, якщо вже казати про ілюзії, то іскру надії у 1919 році В. Винничен-
ку могла вселити нова політика В. Леніна щодо України, яка відбилася у відомій
постанові ЦК РКП. До того ж, Винниченко знав, що в українському більшовиць-
кому таборі є й націонал-комуністи (трохи згодом їхні імена стануть широко відо-
мими – М. Скрипник, О. Шумський, М. Хвильовий…), які начебто теж, як і сам 
Винниченко, прагнули незалежної соціалістичної України.

По-четверте, хитання вчорашнього Голови Генерального Секретаріату Воло-
димира Винниченка не в останню чергу зумовлювалися його імпульсивною, често-
любною вдачею. Він був митцем, передусім митцем.

«Нація без держави 
є покалічений людський 
колективний організм».

В. Винниченко
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In fine

Він постійно перебував мовби в по-
двійному колі. Визволення соціальне – і 
національне; ідея соціалістична – й ідея 
національна… Ось дві зірки, що вели йо-
го за собою. Винниченко прагнув поєд-
нати, примирити одне з другим, лідером 
УНР картав за недостатню соціалістич-
ність, більшовиків – за глухоту до укра-
їнської справи, і…опинився між двох 
сил, здобуваючи все більше ворогів як в 
одному, так і в другому таборі. 

У травні 1920 р. Винниченко зважив-
ся на відчайдушний крок: прагнучи вбра-
ти більшовизм в українську одежу, він
поїхав на переговори до Москви, а потім 
до Харкова. Мав надію, що найближчі 
соратники Леніна (Троцький, Каменєв) 
приймуть його «пункти», спрямовані на 
закріплення прав України.

Забув, що 200 років до нього з подіб-
ними «пунктами» до Петра І їздив Пав-
ло Полуботок, – і чого досяг? Темниці й 
власної смерті. Винниченку ж загрожу-
вала неслава, тавро відступника. Перего-
вори скінчилися нічим, і у вересні 1920 р. 
він знову виїхав за кордон (що було не-
легко). Тепер уже назавжди.

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
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ка» Володимира Винниченка

Вікторія ЧЕРНЕЦЬКА (Кіровоград)

У статті зроблена спроба за допомо-
гою «Щоденника» письменника пролити 
світло на непрості та часто суперечли-
ві стосунки між відомими політиками – 
Володимиром Винниченком та Симоном 
Петлюрою.

Ключові слова: В. Винниченко, С. Пет-
люра, «Щоденник».

Наукові записки. – Випуск 92. – Серія: 
Філологічні науки (літературознавство, 
мовознавство), – Кіровоград: РВВ КДПУ 
ім. В. Винниченка, 2010. – С. 264-271.



474Володимир Винниченко: «БО Я – УКРАЇНЕЦЬ»

Божі млини – вітряки страховинні,
обертаються крила їх величезні,
мелють заслуги, мелють провини.
і ніщо не минеться, й ніщо не щезне,
тільки вітер часу повіє над світом –
ніяким вони не гребують житом.
Божі млини – повільні млини ті
незграбно, нешвидко рухають крилами,
та руху того ні змінити, ані спинити
ані благанням, ані наказом, ніякими силами:
у них-бо вся існування суть,
що станеться – люди все до млина несуть.

РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ

Мужен: sic transit gloria mundi

Божі млини – справедливі млини,
їх не підкупиш, ні залякаєш, ані власкавиш,
не мають ні примх, ані упереджень вони,
ні зиску їм непотрібно, ні слави,
віддають спокійно, без обурення й подиву
кесареві – що кесареве, що народне – народові.
Божі млини – вони мелють помалу, 
та мелють, брате, напевно. 
Пильнуй тільки, стій витривало, 
нехай собі йде, як іде воно, 
не зневіряйся, чекай терпеливо 
на неминуче мливо: 
змелють заслуги, змелють провини 
ті вітрики страховинні.

Станіслав Костка Нейман

Божі млини

На вулицях Мужена
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1

З інтерв’ю В. Панченка тижневику «2000» (мо-
ва оригіналу):

– Почему Винниченко выбрал именно Мужен? 
– Осенью 1920 года после безуспешных и унизи-

тельных переговоров с большевистским правитель-
ством Винниченко – вчерашний председатель Генераль-
ного секретариата Центральной Рады и знаменитый 
литератор – навсегда покинул родину «з болючою ра-
ною і за революцію, і за Україну». Он искал пристани-
ще в Австрии, Чехии, Германии, Париже. Подумывал 
выехать в Африку. Эти мытарства сопровождались 
сильнейшим душевным дискомфортом. Он оказался в 
ситуации «чужого среди своих»: в глазах последовате-
лей Петлюры оставался одним из виновников пораже-
ния УНР, пробольшевистски настроенных земляков – 

Голос Винниченка:
«Коли б за один тиж-

день перебуття на Украї-
ні треба було цілий рік 
іти пішки, із захватом 
згодився б. І пішли б ми 
удвох (з Розалією), і яке 
було б щастя».

плохим политиком и неудачником. Оппонентов Винниченко больше всего раздража-
ло то, что на вопрос «за какую Украину надо бороться?» он отвечал: «За социалисти-
ческую». И в то же время критиковал советский режим, еще в 1920м заявив: «Из крас-
ного большевистского яйца вылупится фашизм». 

Винниченко искал уединения: «Як політик я всією душею хочу померти». И вот 
когда супруги Винниченко приехали как-то отдохнуть на юг Франции, им понравил-
ся тихий городок Мужен (окраина Канн). Обоим показалось, что это именно то мес-
то, где физический труд поможет им решить материальные проблемы, а прекрасная 
природа принесет покой и душевное равновесие. Они купили полтора гектара земли, 
старый домик, назвали «имение» «Закутком» и начали новую жизнь.

2

Побудові соціально справедливого суспільства В. Винниченко присвятив усе 
своє життя, його соціалістичні погляди, які йшли від марксизму, заслуговують на по-
вагу в тому розумінні, що він ні за яких обставин не зраджував їх, завжди залишався
вірним принципу «чесності з собою». Так, у 1920 році, в «Листі до клясово несвідомої 
української інтелігенції» Винниченко заявляє, що переконання, які він мав у 1902 
році, «в суті своїй не змінилися», вони лише перейшли із сфери «нездійснюваної у 
ту, що втілилася в життя». Проте перемога соціалістичної революції привела, на дум-
ку Винниченка, до «внутрішньої дізгармонії» в результаті неправильного розуміння 
національного питання як українськими, так і російськими соціалістами. В. Винни-
ченко пише про гармонізуючу силу комунізму, який «об’єднує національне з соціаль-
ним, і приводить людину до єдності думки й акції», заявляє, що «внутрішні конфлік-
ти не роздирають [...], не роздвоюють».

В. П.: «А загалом, Винниченко-політик сенсом свого життя вважав участь у
будівництві соціалізму. І коли V Всеукраїнський з’їзд Рад оголошував його «ворогом на-
роду», то, як не парадоксально, йшлося про людину, безмежно віддану ідеї «світло-
го майбутнього»! Це ж Винниченко писав наркому освіти УРСР Миколі Скрипнику: 
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«Чого я зрештою хочу? Тільки одного: змоги бути ко-
рисним у міру сил моїх справі будування соціалізму».І 
не має значення, що ці слова датовані листопа-
дом 1931 року: точнісінько так само Винниченко
міг сказати про себе і на початку століття, і в 
1917 р. «Все своє свідоме життя я був марксистом 
і революціонером-соціялістом», – це з того ж листа 
до Скрипника. Дивний, однак, це був марксист. Уже в 
1926-у він (раніше за багатьох!) збагнув, що «з чер-
воного більшовицького яйця вилуплюється фашизм», 
картав Леніна і його режим за макіавелізм, за «нечес-
ність із собою».

Знайомлячись зараз із цими щирими визнан-
нями Винниченка, як стверджує літературозна-
вець С. Михида, «важко позбутися враження, що 
він, багато в чому утопіст і романтик, бажане і ви-
мріяне намагається видати за дійсне. Пише так, ніби 
й не мав майже двадцятирічного досвіду активного
учасника соціал-демократичного руху, який саме 
тому, що був власне українським, викликав до себе 
різко негативне ставлення з боку російської соціал-
демократії, особливо радикального, більшовицького 
утворення. Російська соціал-демократія зовсім була 
не схильною підтримувати національно-визвольні 

Шоденниковий запис:
«Москва, 03. 06. 1920.
... Виходу не бачу, бо є тільки два 

виходи: або відмовитись бути  укра-
їнцем і тоді бути революціонером; 
або вийти зовсім з революції й то-
ді можна бути українцем. Ні того, 
ні другого я не можу зробити, і те 
і друге боляче мені смертельно. А 
з’єднати те й друге не можна, істо-
рія не дозволяє. Коли б не було в мене 
ще літератури, мистецтва, я сер-
йозно почав би думати ще про один 
вихід: смерть ...».

Володимир Винниченко

рухи, хай навіть і забарвлені в соціал-демократичні кольори: вона, можливо, навіть 
на інтуїтивному рівні розуміла, що це загрожує розвалом Російської імперії. Гармо-
нія між соціалістами та націоналістами була можливою тільки у Винниченковому 
варіанті марксизму – «марксизму» мрійливо-утопічному, зромантизованому, такому, 
який мав дуже мало спільного із марксизмом реальним, суворо матеріалістичним, з 
його культом класової боротьби».

Проте І. Лисяк-Рудницький відзначає двоїсте ставлення Винниченка до біль-
шовизму: «З одного боку, він добре бачив факти шовіністичної й колонізаторської 
політики російських більшовиків щодо України та переємність у цьому між цариз-
мом і більшовизмом. Він яскраво і правдиво змалював перший і другий періоди ра-
дянського окупаційного режиму в Україні (початок 1918 і весна та раннє літо 1919 
років). Але, з другого боку, він визнавав історичну прогресивність Жовтневої рево-
люції як соціалістичної й як такої, що відповідала соціальним інтересам трудящих 
мас. У кінцевому розділі «Відродження нації» він виголосив на адресу більшовиків 
такий панегірик:

«Російська робітничо-селянська революція великим досвідом своїм дала нао-
чну лекцію реального здійснювання соціальних завдань пролетаріату. Перейдена 
Совітською Росією велетенська праця панування старого громадянства й творен-
ням нового, [...] ця праця переведена з таким успіхом, з такими наслідками, да-
ла Європі воістину приклад соціяльного чуда, яке підносить захватом революційні 
живі елементи й холодить передсмертною тривогою елементи паразитарні, зло-
чинні, гнилі».
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Бажаючи бути послідовним будь-
якою ціною, Винниченко виправдовував 
запроваджену більшовиками систему те-
рору: «Та кляса, яка захоплює владу, му-
сить боротись за неї і за свої цілі всякими 
засобами [...]. От в ім’я яких цілей больше-
виками творились насильства над гулящи-
ми людьми, над маленькою меншістю ради 
інтересів величезних працюючих мас і всієї
людськості». Винниченко вважав за зовсім 
слушну річ, що «заборонялась і преса цих 
гулящих кляс, або тих груп «демократії», 
які обстоювали непорушність буржуазного
ладу». Самозрозуміло, Винниченко від-
кидав парламентарний лад, який, згідно
з його твердженням, буржуазія викорис-
товує, як «випробуваний спосіб вигідно 
спекулювати». Ніяково читати цю апо-
логію тиранії, коли зважити, що вона ви-
йшла з-під пера людини, яка ще зовсім не-
давно перед тим очолювала демократич-
ний український уряд!

У тому ж 1920 році, у Харкові, Вин-
ниченко напише заяву «До ЦК КП(б)
У», в якій по-перше: проаналізує причи-
ни відсутності умов для закінченого со-

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА

Творча і політична діяльність І. Багряного 
в оцінці В. Винниченка.

Людмила МИХИДА (Кіровоград)
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ціалістичного будівництва на Україні і вкаже на єдину політичну силу, спромож-
ну його здійснити: «Але не тільки послідовний марксист – кожен, хто не живе з чу-
жої праці, мусить визнати, що тільки комуністична партія гарантує працюючим 
повне, рішуче визволення з-під класового пригноблення, тільки вона немилосердно,
без компромісів знищує в корені, в самих основах і зародках можливість класового
панування, паразитичних класів і кладе фундамент нового устрою, з яким ніякі 
буржуазні цивілізації з їх спокійними організаціями не можуть зрівнятися ні силою 
й розміром майбутнього розвитку продукційних сил людства, ані можливістю його
духовних сил, порівнятися з грандіозністю й розмахом комуністичної, колективіс-
тичної цивілізації, цебто величезними можливостями всього того, що простою мо-
вою зветься вічним і ще не переведеним в життя поняттям людського щастя»; 
по-друге: підкреслить тенденцію до створення й розвитку української робітничо-
селянської державності: «Оцінюючи правдиво непереможний хід стихійного проце-
су, що твориться серед працюючих мас України, ураховуючи правильно тенденції
української революції й ідучи назустріч її вимогам, Комуністична партія Укра-
їни проявляє дійсну правдиву активність у поступовій, але твердій тенденції до 
створення українських внутрішньо самостійних центрів: економічного, політич-
ного, державного і т. д.»; по-третє: схвалить і дасть високу оцінку широкомасш-
табній політиці КП(б)У в національно-культурній сфері: «Залишаючи на боці ті
загальноекономічні труднощі, які стоять на шляху Радянської влади в усіх сферах 
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її будівничої діяльності, залишаючи на боці окремі 
факти, які носять на собі тавро старих непорозу-
мінь, можна з певністю сказати, що дійсно тільки 
політика комуністичної партії послідовно й точно 
переведена в життя, може в найбільшій мірі задо-
вольнити всі вимоги духовного розвитку працюючих 
широких мас; можна сказати, що ніяка інша влада 
не може по соціальному характеру своєму так гли-
боко, так правдиво прийнятись за освіту й розви-
ток найтемніших, найбільш пригноблених верств 
нашого народу, як влада Радянська, керівником якої 
являється комуністична партія».

Дана заява є зразком численних спроб В. Вин-
ниченка – письменника  і політичного діяча – поді-
литися з тогочасним керівництвом Радянської Укра-
їни своїми тривогами, роздумами і пропозиціями 
щодо її прийдешнього.

3

Після остаточного і на цей раз безповоротно-
го від’їзду за кордон у 1920 році, В. Винниченко од-
нак продовжував уважно слідкувати за процесами 
в суспільному житті України. Відчуваючи бажані 

5 січня. Перечитую газету 
«Вісті» з Харкова. Круто тхне з 
них тою самою «українізацією», 
що нею пишалися газети блажен-
ної й короткої пам’яті гетьман-
щини. Та сама дерев’яна, невміло 
й по словнику рубана мова казен-
них статей, яких ніхто, очевидно, 
не читав. Єдина користь для себе: 
багато паперу для господарства.

Щоденник. 1926

зрушення у політиці уряду і компартії в національному питанні, письменник поба-
чив реальну можливість співпраці з радянським урядом і повернення свого та ін-
ших емігрантів додому. У двох листах (Париж, 1925 рік) до працівника посольства 
СРСР у Чехословаччині А. Т. Приходька Винниченко обговорював питання нор-
малізації взаємин між еміграційними колами і батьківщиною та умови своєї реемі-
грації, наріжним каменем якої було практичне розв’язання національного питання:

«...національна проблема повинна мати в соціалістичній програмі і практиці не 
пасивне відношення, а активно-позитивне. Як соціалістична перебудова суспільства 
не можлива без усунення всіх форм соціального і економічного гніту та відсталості, 
так само вона не можлива без усунення всіх форм гніту й одсталості духовної. На-
ціональний гніт і національна відсталість є одною з форм, що гальмують соціаліс-
тичний поступ. І як комуністична партія виступає активно в питанні елементар-
ної грамотності працюючих мас, так само вона повинна бути позитивно-активною 
в сприйнятті національних, найдосконаліших форм загального духовного розвитку 
їх, а такими формами є форми національні. Такий мій погляд. 1920-му році такі по-
гляди зустрічали негативне відношення серед комуністичних центрів, дістаючи на-
зви «дрібнобуржуазного націоналізму», «контрреволюційності», «некомуністичнос-
ті» і т. п. Але це негативно-активне становище кермуючих центрів у національному 
питанні унеможливило мені тоді роботу на Україні. Тепер немовби виникають озна-
ки зміни цього відношення». 

Другий лист до А. Приходька – відповідь на огульну статтю «Проделки Винни-
ченки» Б. Воліна, в якій останній безпідставно закидав усім емігрантам контррево-
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люційні, інтервенціоністські настрої, а безпосеред-
ньо Винниченка звинувачував у провокаційній ді-
яльності з явно контрреволюційними намірами. 
Винниченко гнівно заперечує абсурдні звинува-
чення і навіть твердить протилежне: «Я певен, що, 
коли б затіялася збройна інтервенція на СРСР, ба-
гато з українців емігрантів, соціалістів та не соціа-
лістів, одкинули б усе і поспішили на оборону сво-
єї батьківщини». У роки другої світової війни слова 
письменника виявилися провидчими.

Проте свій протест Винниченко аргументує 
не лише на емоційному рівні, але й за законами за-
лізної логіки, щоправда знову ж таки у художньо-
образному вираженні: «Звичайно, всяка як і робота, 
так і боротьба мусить бути насамперед доцільна. 
Коли ціль є переустрій України в соціалістичну кра-
їну, національно-вільну, самостійну й самодіяльну, 
то такий спосіб, як інтервенція буржуазних євро-
пейських держав, є цілковитий абсурд, це є спосіб до-
сягнення зовсім протилежного цій цілі. Така «поміч» 
європейських держав не є тільки загроза всім соці-
альним досягненням революції, але й національним. І 
ті українці, що покладають свої ідеї на інтервенцію, 
подібні до людей, що сподіваються вилікувати хво-
рого смертельною дозою отрути».

3 березня. «Хвильовий каєть-
ся». Так з тріюмфом руські газе-
ти переказують заяву Хвильового. 
А надто з задоволенням хвалять 
його, що він бере назад свої слова 
про орієнтацію на Європу, а не на 
Москву (в культурі). Заробив хло-
пець. Хотів вирватися з обіймів 
українських націоналістів та по-
пав у руки руських. Не схотів бути 
«рупором»  петлюрівців, став ру-
пором мілюківців. Різниця?

Щоденник. 1928

На думку І. Лисяка-Рудницького, «брошуру «За яку Україну» з 1934 року мож-
на вважати за лебедину пісню Винниченкового націонал-комунізму. Віднотовуючи 
такі тривожні факти, як самогубство Скрипника і Хвильового, Винниченко ще раз за-
являє свою відданість комуністичній ідеології та лояльність до радянського режиму.
Він ставить питання, що корисніше для українського трудового народу: чи (гіпоте-
тична) буржуазна, самостійна Україна, чи наявна радянська, соціалістична Україна, 
«в тісному союзі з іншими радянськими республіками»? Винниченко вирішує цю 
дилему беззастережно на користь другої альтернативи: «Можна головою ручитися, 
що українська «самостійна» буржуазна влада так не дбала б за освіту, розвиток, куль-
турність трудящих мас, як це робить тепер радвлада». (В. Винниченко. За яку Україну.
Париж, 1934, ст. 41.). Це писалося вже після того, як «радвлада» виморила в Україні
голодом кілька мільйонів т. зв. «трудящих» і коли саме відбувалося масове ви-
нищування українських культурних кадрів, включно з усією старою верхівкою 
КП(б)У. Можна тільки дивуватися, до яких несамовитих абсурдів доводило ідео-
логічне доктринерство людину, якій не можемо відмовити ані інтелігентності, ані 
патріотизму.

Сталінізм завдав смертельного удару українському національному комунізмо-
ві. Винниченко відійшов від цієї концепції десь у середині 1930-их рр. Водночас він 
розпрощався теж з марксизмом, хоч не з тією кінцевою метою, що її ставить собі 
марксизм: прагненням «земного раю», безкласового й неантагоністичного суспіль-
ного ладу.
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Інтермедія
Від  Збігнева Бжезинського

«Великий провал» (уривок з книги)
Збіґнєв Казімеж Бжезинський (пол. Zbigniew 

Kazimierz Brzezinski) (нар. 28 березня 1928, Варшава або 
Харків) – американський політолог, соціолог і державний 
діяч, колишній Радник з національної безпеки Президента 
Джиммі Картера, а нині радник Центру стратегічних і між-
народних студій. Поряд з Генрі Кіссинджером та Самуелем 
Хантінгтоном він вважається одним з найвпливовіших ге-
остратегів США.

За офіційною біографією, народився у Варшаві, Польща, в 1928 р. в родині ди-
пломата, консула уряду Пілсудського в Україні Тадеуша Бжезинського. За іншою 
версією біографії – народився в Харкові, по місцю служби батька і мешкання роди-
ни. Мешкав у Франції та Німеччині, потому, після призначення батька в 1938 р., пе-
реїхав до Канади. Одержав ступінь бакалавра та магістра в Університеті Мак-Ґілла 
(відповідно в 1949 та 1950 р.), згодом – ступінь доктора філософії в Гарвардському 
Університеті 1953 р. 1958 р. одержав громадянство США.

З 1977 до 1981 р. Бжезинський працював державним радником з безпеки при 
президенті США. 1981 р. його було відзначено президентською Медаллю Свободи 
«за його роль у нормалізації відносин США з Китаєм та за його внесок у справу за-
хисту прав людини та державну політику безпеки США».

1985 р. при адміністрації Рональда Рейгана Бжезинський працював членом
Комісії з Хімічної Війни при президенті США. З 1987 до 1988 р. працював у Ко-
мітеті Комплексної Довгострокової Стратегії Міністерства Оборони, був членом
Ради Національної Безпеки. З 1987 до 1989 р. також працював у Президентській
Раді Зовнішньої Розвідки (президентська комісія з нагляду за розвідницькими служ-
бами США).

Під час президентської кампанії 1988 р. Бжезинський був співголовою Кон-
сультативної Групи з Національної Безпеки в команді Дж. Г. В. Буша. 

У всій світовій історії жоден експеримент не обходився так дорого, якщо гово-
рити про людське життя, і не був таким марнотратним, як експеримент комуністич-
ний. Ніхто не може підрахувати сукупної ціни цього експерименту, тому що комуніс-
тичні режими, беручи данину людськими життями, оточували відповідні статистич-
ні дані винятковою таємничістю, а психологічні втрати й занепад у сфері культури
взагалі не піддаються кількісним оцінкам. Але можна приблизно оцінити масштаб  
людських втрат, завданих марксистсько-ленінськими режимами під час комуністич-
ної трансформації суспільства. Викриття колишніх ексцесів у СРСР та Китаї дає нині
масу додаткових відомостей щодо людської вартості комуністичного експерименту з 
соціальною інженерією, відомостей, гідних довіри західних скептиків. Кількість люд-
ських жертв включає в себе:

1. Страти без суду й слідства під час захоплення влади. Не враховуючи поле-
глих у ході бойових дій, революції та громадянської війни, ймовірна кількість жертв 
таких страт в СРСР досягла принаймні мільйона, в Китаї – кількох мільйонів, у краї-
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нах Східної Європи – 100 тисяч, у В’єтнамі, що-
найменше, – 150 тисяч.

2. Знищення політичних опонентів і 
тих, хто чинив опір режимові після захоплен-
ня влади. Ці вбивства переважно відбувалися
протягом кількох років утвердження кому-
ністами контролю над країною. Кількість цих 
убивств приблизно така сама, як і жертв пер-
шої категорії. А загальна чисельність жертв 
обох цих категорій становить близько 5 міль-
йонів.

3. Знищення цілих соціальних верств, 
які вважалися потенційно ворожими режимо-
ві. Ця група переважно включає в себе колишніх
військових, урядових чиновників, аристокра-
тів, землевласників, священиків та капіталістів.
Одних стратили, інших запроторили до конц-
таборів, де більшість і загинули. Хоч оцінки 
жертв цієї категорії дуже відрізняються одна від 
одної, навіть недавні радянські, східноєвропей-
ські та китайські викриття свідчать, що число
жертв було значним – безперечно, не меншим, 
як 3–5 мільйонів.

4. Ліквідація незалежного селянства. 
Прообразом цієї акції стала фізична ліквідація 
класу куркулів у СРСР. Їх страчували, знищу-
вали в концтаборах. У СРСР і Китаї ці цифри 
дорівнюють багатьом мільйонам, у В’єтнамі й 
Північній Кореї щонайменше – сотням тисяч, 
тож мінімальна оцінка жертв цієї категорії, ма-
буть, перевищує 10 мільйонів.

5. Загибель людей, пов’язана з масови-
ми депортаціями та примусовим переселен-
ням. Ця політика, ставши основною в пері-
од колективізації в СРСР, у Східній Європі й 
особливо в Китаї в ході кампанії проти землев-
ласників та створення селянських комун під 
час «великого стрибка», викликала масовий
голод, епідемії й інші нещастя. Всяка оцінка 
повинна брати до уваги й депортацію в дале-
кі райони Сибіру частини «неблагонадійних»
народів, як-от: латвійці, литовці, естонці,
поляки, що проживали в західних районах 
СРСР, кримські татари та інші. За радянськими 
даними, число цих жертв дорівнює 7–10 міль-
йонам, тоді як деякі оцінки цих жертв у Китаї 

5 травня. Сам «Комуніст» ви-
знає, що українізація замерла. А се-
ред пануючої (диктатури) кацапні 
утворилася приповідка: «Ты это все-
рьез или по-украински?»... Як це влуч-
но характеризує всю політику Москви 
і як це малює всю глибину глупоти цих 
«комуністів», що ввели цю фразу в свій 
побут. І яка прірва наївного цинізму 
чи цинічної наївности називати пет-
люрівщиною обурення всякого україн-
ця на цей глум кацапні.

Щоденник. 1928

28 жовтня. Р. Роллян, виявляєть-
ся, тому не може дати, що «С[онячна] 
М[ашина]» не виявляє українського
національного життя. Для Європи 
треба дати такі праці, як «Ноlоtа»,  
«Je veux». Про саму «СМ» пише, що це –
блискучий твір, захоплюючий. Одне 
слово, стара, знайома історія: україн-
ці повинні писати Етнографічні речі.
Колись руський уряд забороняв писа-
ти з життя інтелігенції  та на теми
ширшого характеру. Тепер Р. Роллян 
і, очевидно, європейська критика за-
бороняє писати на теми європейські. 
І тоді,  і тепер – тільки і етногра-
фія наша може бути допущена. Я все 
ж таки гадаю, що ми можемо її дозво-
лити собі писати так, як дозволяє нам 
наш розвиток і потреба.

Щоденник. 1926
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наближаються до 27 мільйонів. Обережна, але стра-
хітлива сумарна оцінка становить щонайменше 30 
мільйонів жертв.

6. Страти чи загибель у концтаборах жертв 
партійних чисток. Кількість звільнених зі своїх по-
сад, а потім ліквідованих в СРСР під час боротьби 
за владу та різних чисток у 1936–1938 роках пере-
вершує мільйон. У Східній Європі наприкінці 40-х 
і на початку 50-х років було вбито й запроторено до 
в’язниць десятки тисяч партійців. У Китаї – особли-
во під час Культурної революції – подібна доля спіт-
кала кілька мільйонів осіб.

7. Фізичні й психологічні втрати, завдані три-
валим ув’язненням і каторжною працею.

В СРСР завдяки амністіям середини 50-х ро-
ків вийшли на волю кілька мільйонів людей, чимало 
серед яких провели до двадцяти років в ув’язненні у 
надзвичайно жорстоких умовах.

Після розвінчання Хрущовим Сталіна 1956 ро-
ку аналогічні амністії було оголошено у Східній Єв-
ропі, а в Китаї – після завершення Культурної рево-
люції на початку 70-х років.

8. Переслідування родичів жертв режиму. В 
СРСР сім’ї тих, хто належав до перших шістьох ка-

«Українська держава і дер-
жавність на Україні є. Ні відмов-
ляти їй, ні творити нема потре-
би. Тридцять років тому її виборов 
і створив український народ. За неї 
він ніс і несе там, на Україні, вели-
чезні жертви своїми кращими си-
нами,  замученими по тюрмах, та-
борах, каторгах».

Володимир Винниченко. 
1950 р.

тегорій, було піддано різним видам покарання – від страти до ув’язнення, депортації 
чи дискримінації в отриманні житла й роботи.

9. Атмосфера страху, особистої та політичної ізоляції. Під час насильницької 
комуністичної реконструкції суспільства власті виявляли ідеологічну ворожість до 
цілих соціальних категорій – окрім робітників та сільських бідняків.

Ця заплачена суспільством ціна – включаючи, як мінімум, близько 50 мільйо-
нів загиблих – є суттю здійснюваної соціальної інженерії, безперечно, найхимерні-
шої і найспустошливішої з-поміж усіх таких спроб. Людська трагедія не стає мен-
шою від того, що тепер комуністичні режими схильні визнати, що чимала частина 
їхнього минулого характеризується поразками, до яких призвели «помилки й пе-
регини» і що необхідна суттєва перебудова їхньої політики. Інакше кажучи, керів-
ники СРСР, Китаю та низки країн Східної Європи визнали, що перегини минулого
були неефективними в соціально-економічному відношенні й при цьому несуміс-
ними з етикою.

Таким чином, великий провал комунізму включає в себе, кажучи сумарно, без-
глузде знищення значної частини талантів і придушення творчого політичного жит-
тя суспільства; надзвичайно дорогу (адже йдеться про людське життя) ціну за справ-
ді досягнуті економічні цілі і, врешті, спад продуктивності економіки внаслідок дер-
жавної надцентралізації; прогресуюче погіршення надто бюрократизованої системи 
соціального забезпечення, яка спочатку вважалася найважливішою заслугою кому-
ністичного правління; і припинення розвитку через догматичний контроль життєді-
яльності суспільства в галузі науки й культури.
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Цей історичний провал – тепер його відкри-
то визнають комуністичні лідери, які виступають 
за реформи, – має глибші корені, ніж «помилки й 
перегини». Бере він початок у тактичних, інститу-
ційних і філософських вадах комуністичного екс-
перименту. Він, по суті, корениться в самій природі 
марксистсько-ленінської практики.

На тактичному рівні – стиль марксистсько-
ленінського вироблення рішень сприяв створенню 
атмосфери паранойї, спонукаючи чимдалі більше 
покладатися на силу в розв’язанні соціальних і полі-
тичних проблем. Усі верховні комуністичні вожді –
Ленін, Сталін, Мао й ті, що наслідували їх у Схід-
ній Європі та країнах третього світу, – поводилися 
так, наче вони були змовниками, які захопили вла-
ду, жерцями таємної релігії, котру треба боронити од 
ворожого світу: їхні діяння, їхні персони, ба навіть 
родини, оточували таємничість і секретність. При-
писуючи собі унікальну здатність розуміти історію, 
а отже, й право формувати майбутнє людства – як-
що доведеться, то й силоміць, – вони абсолютно не 
довіряли тим, хто не поділяв їхнього специфічного 
світогляду. Настанова «хто не з нами, той проти нас» 
породила тактичний стиль, який перетворював кри-

19 серпня. Книжка Слісаренка
прислана мені автором з підписом 
і висловом «любови та пошани». 
Хороша книжка, хороший автор. 
Талант чистої води, без домішки
штучности й викрутасництва, як 
у Хвильового та багатьох інших 
«пролетарських» письменників. І 
світовідчування – не скигляче, нема 
грання на «трагізмах життя». На-
впаки – стверджування  його вишу-
кування ясного. Соковитість, спо-
кій малюнку, чистота й охайність 
мови. Буде хороший письменник!

Щоденник. 1926

тику на ворожість, труднощі на саботаж, альтернативну точку зору на зраду. В цьому 
контексті виправити політику можна лише після катастрофи. 

Інституційні вади збільшували це тактичне спотворення. Комуністи створили 
політичну систему, де не було запобіжних клапанів та засобів раннього попередження.
Симптоми хвороби звикли приховувати від керівної верхівки; у вищі інстанції над-
ходила загалом фальшива інформація; страх заважав критично оцінити ситуацію. 
Вождь тримався за владу, доки дозволяло здоров’я і доки йому вдавалося залишатися
на плаву в політичному розумінні. Його зміщення було переважно пов’язане з ви-
снажливим політичним конфліктом, що доводив до краю маніхейські тенденції. Від-
сутність механізму заміни неспроможних правителів призвела до того, що основним 
критерієм увічнення керівного становища став ефективний контроль над владою, а 
не успіх або провал політики.

Але найфундаментальнішими причинами цього провалу є причини філософські. 
Остаточний висновок полягає в тому, що марксистсько-ленінська політика виходить із 
свого, по суті, хибного розуміння історії та фатально помилкової концепції людської при-
роди. Отже, провал комунізму – це інтелектуальний провал. Він не спромігся врахува-
ти основоположного в людському бутті прагнення індивідуальної свободи, художнього 
й духовного самовираження, а в добу загальної писемності та масових засобів комуні-
кацій – дедалі ширших можливостей політичного вибору. Він також лишив поза увагою 
органічний зв’язок між економічною продуктивністю та творчістю, з одного боку, і праг-
ненням індивідууму до особистого добробуту, – з другого. Отже, комунізм, виставляючи 
себе як творчу інноваційну систему, насправді притлумлював творчі засади суспільства.
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Інтермедія від Юрія Смолича

Більшовицький погляд на Винниченка-
митця (з дилогії Ю. Смолича «Рік народжен-
ня 1917»)

Фортуна, власне, прихильно обернула до 
Винниченка свій примхливий лик зовсім не-
давно.

Ввійшов Винниченко в літературу як но-
веліст – автор невеличких оповідань. І то були 
справді літературні шедеври, які вражали гли-
биною спостережень і силою відтворювання. 
Але читали ті прекрасні твори лише обмежені 
кола українських інтелігентів – світу лишався 
невідомим український новеліст Винниченко. 
А матеріально був самий збиток: гонорару від 
злиденних півлегальних українських видань 
вистачало хіба що тільки на те, щоб оплатити 
витрати на чорнило, папір та поштові видатки.

Та з поневірянь заробітчанина Винничен-
ко на той час вже самосильно вийшов у міша-
ні міські кола – революціонерів, різночинців та 
міщан. Спостережливість натури навчила його 
тонко відчувати запити кола, в якому він обер-
тався, – потурати вимогам та смакам читача. 

Найліпшим – найзаможнішим – спожи-
вачем був, одначе, міський обиватель: він не 
тільки читав, але й читане купляв. І Винни-
ченко почав писати модні в цьому колі про-
блемні повісті – у відповідь на запитання, які 
подражнювали тоді міського інтелігента. Бур-
жуазне суспільство на спаді і в розкладі, зане-
пад нестійкого протестантизму під ударами 
незрівнянно дужчих панівних верств, розбе-
щений та психічно звихнутий міщанин та його
моральна безвихідь, статеве питання – все 
це й стало сюжетом його писань. В творчості 
Винниченка обиватель став тепер об’єктом і 
суб’єктом. Він купував книжки, він їх і судив.

Це дало авторові якийсь гріш, але попер-
вах зовсім малий: український споживач був 
нечисленний – за читання української книги 
можна було потрапити й в тюрму.

Тоді Винниченко організував перекла-
ди своїх творів російською мовою, а деякі по-
російському писав інколи й сам.

Навколо «Сонячної машини». 
Щоденник. 1927.
10 лютого. Лист від [Григорія] Ко-

синки (Передаю Вам на підставі допи-
сів у газетах таке: у Донбасі, де одна 
бібліотека купила відразу 300 примір-
ників «С[онячної] М[ашини]», стоїть 
велика черга на книжку! Коротко: чи-
тач наш, виходить, має добрий смак!).

2 лютого. Вчорашні  «представ-
ники України» (Полоцький, Кулик), що 
балакають зі своїми жінками україн-
ською державною мовою – явище  до-
сить відрадне, це – наслідок  нашої бо-
ротьби, ми породили й утворили цих 
жидів, що прилучились до української 
культури, які самі вже посувають її. З 
гордістю й сатисфакцією дивився вчо-
ра на ці наслідки нашої борні.

Але от промова Затонського – на-
слідок холуйства. Очевидно, з наказу 
начальства заявив, що «український 
народ не хоче рвати з руською куль-
турою». «Українізація, а не дерусифі-
кація». Значить, лишається русифі-
кація? А українізація – тільки легень-
ке формальне прифарблення «істо-
ричних зв’язків»? Ой, мабуть, не вийде 
справа, панове «услужающие».

Щоденник. 1928
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Та здобути російського читача пощастило не зразу – лише тоді, як трапив він на 
широку стежку до споживача мистецтва: в театр! Книгу читали одиниці, а п’єсу в те-
атрі дивились тисячі глядачів. Драматург Винниченко став відразу широко відомий: 
психоложество його сюжетів, зорієнтоване на потурання тим же таки обиватель-
ським смакам, зразу почепило на театральних касах аншлаги: «Билети все проданы».

Так прийшов нарешті і матеріальний добробут.
Численні п’єси – а п’єсу Винниченко писав за тиждень, другий раз і за день,– 

пішли в театрі Соловцова у Києві, по інших російських театрах на Україні, нарешті, 
і в Москві та Санкт-Петербурзі. «Чорна пантера», «Брехня», «Гріх» – одна за одною 
стали «гвоздями сезона». 

За славою драматурга прийшла й літературна слава взагалі. Винниченко був за-
прошений до участі в збірниках товариства російських письменників «Содружество» –
поряд із найпопулярнішими на той час письменниками Росії: Буніним, Купріним, Ан-
дрєєвим, Арцибашевим. Дістав замовлення від так званого «Всеросійського бюро», яке 
розсилало твори найбільш відомих письменників у п’ятдесят журналів та газет. Наре-
шті, надійшло запрошення і від поважних російських видавництв – «Знание» та «Зем-
ля»: обидва пропонували реалізувати повне видання творів Винниченка.

Та сталася революція, – і все полетіло шкереберть...

4

Проте, було б помилкою вважати, що в еміграції В. Винниченко переймався лише 
політичними питаннями. Письменник продовжує творчо працювати, слідкує за літера-
турним процесом в Україні й поза її межами. Свідченням тому є десять листів (шість –
аркуші різного формату, один надрукований на машинці, з дописками рукою, і чотири 
листівки), адресовані Олександру Олесю. Так, Винниченко одним з перших відгукнув-
ся на сатиричну збірку віршів Олеся «Перезва», що вийшла 1921 року у Відні: «Осо-
блива цінність її полягає в тому, що ці конкретні й немов випадкові малюнки творять 
глибокі символічні картини нашого нещасного українського життя. Я бачу в цих «жар-
тах» цілі періоди нашої революції. Одною-другою строфою Ви даєте рисунок цілого ти-
пу. А художність, музикальність вірша, його благородна легкість і простота (яка є ви-
щим виявом мистецькості, аніж: рафінована, мудрована складність квазімодерних пое-
тів) надають Вашій книжечці високої літературної вартости». 

Незважаючи на труднощі еміграційного життя, зокрема в плані матеріально-
му – проблеми  з виданнями творів та виплатою гонорарів за них – письменник за-
мислює грандіозні проекти на майбутнє і заздалегідь звертається з пропозиціями 
до О. Олеся: «Між інчим, Олександре Івановичу, чи не почуваєте Ви в собі хисту пи-
сати фільмові п’єси? Можливо, що через якийсь час я зможу організувати фільмо-
ве Т-во «Українфільм», яке матиме за своє завдання знайомити світ (Європу, Аме-
рику, Австралію) з Україною та її мистецтвом. Спробуйте подумати над цим. Коли 
у мене вийде справа, я Вас сповіщу, й, може, Ви напишете якийсь сценарій. Час уже 
справжнім художникам взяти в свої руки кінотеатр і вирвати його з міщансько-
детективного лубка».

Важливо виділити окремі фрагменти листування з О. Олесем, які свідчать про 
те, що навіть в умовах матеріальної скрути Винниченко не зраджував свого ані по-
літичного, ані громадського, ані мистецького кредо: «Дорогий Олександре Іванови-
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чу, якщо дійсно Ваші збірники абсолютно апо-
літичні й не буде в них ніякого ні «фільства», 
ні «фобства» політичного, ніяких Черкасенків 
з їхніми погромними «поемами», або «комуніс-
тичними» підлизуваннями, або отаманськими 
«творами», то я з охотою братиму участь на 
запропонованих Вами умовах. [...] Моє матері-
альне становище – кепське, хай йому всячина. 
Пропонують добрі люди великі «лакомства не-
щасні», аби тільки я приплющив очі. А мені не 
хочеться приплющувати. Може, й приплющу-
вати не треба, але ж мушу переконатися, що 
не треба. А переконатися не дають».

Як уже зазначалося, В. Винниченко про-
тягом всього життя підтримував зв’язки з укра-
їнською мистецькою еміграцією. Прикладом 
тому може бути листування (з перервою у 16 
років) з Д. Нитченком. Останній зокрема зна-
йомив Винниченка з літературними новинками 
як України радянської, так і творами зарубіж-
жя: «Я надіслав йому роман І. Багряного «Ти-
гролови», а потім і роман В. Гжіцького «Чорне 
озеро» і на обидва дістав від Винниченка гарні 
відгуки». Ось вони: «Мене дуже цікавить нова 
українська еміграція і я радий, коли можу хоч 

16 лютого. І новина з Украї-
ни: організуються суди над «СМ». 
На одному буде за прокурора Дем-
ченко, а за оборонця Річній. Бага-
то б я дав, щоб почути и побачи-
ти цей своєрідний суд, де оборонець 
думає так само як прокурор. Треба 
писати роз’яснення цим хлопчикам-
прокурорам. Уся причина, очевидно, 
полягає в питанні: а де ж СССР у 
«СМ»? А де ж компартія? А це зна-
чить, а де ж Демченко та Річиць-
кий? А коли їх там немає то немає 
ніякого комунізму, соціялізму, нічого.

листовно дотикнутися до неї. Спасибі Вам за Ваші інформації про себе та про інших. 
Я читав Багряного тільки «Тигролови». І вважаю, що Б[агряний] може виробитись 
на серйозного і дуже цінного письменника. Я не знаю, чи відповідає мистецькій дій-
сності обстановка фізична і психічна героїв його романа, але можу сказати, що він, 
не може пройти безслідно в психіці читача. Деякі сцени врізаються в пам’ять. – Буду
щиро радий, коли він мені напише і ми зможемо нав’язати ближчі відносини. Я вза-
галі хотів би нав’язати зносини з тими членами нової еміграції, які пройшли тяжку
школу совєтизму. Мені думається, що вони сприймуть усе нове, поступове і рево-
люційне краще, легше і охотніше, ніж; стара еміграція» . «... «Чорне озеро» я одер-
жав і сердечно Вам дякую за нього. Яка шкода, що така літературна сила загинула! 
Річ – хороша, цінна і така змістом, що не дивно, що соввлада її постаралася убити».

У своїх листах В. Винниченко жваво цікавився українською гімназією Нитченка
(першою в Німеччині) і ділився сумнівами щодо еміграції до Америки. Письменник 
пригнічений тим, що «наша еміграція там, кажуть, не дуже жадна на літературну про-
дукцію, її цікавлять більше матер’яльні цінності», хоча сам змушений був «животіти» 
у прямому значенні цього слова.
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В. П.: «Обтруситися» від політи-
ки В. Винниченку так і не вдасться. Він
постійно розриватиметься між літера-
турною творчістю – і  покликом свого 
громадянського «Я». Та, власне, і романи й
повісті Винниченко широко «розчиняв» для 
політико-філософських ідей. 

Уже десь із 1928 р. Винниченко почи-
нає виробляти свою «філософію щастя» 
(конкордизм), яка передбачала суворе до-
тримання кількох правил. Про деякі з них 
він писав у листах до друзів. «Щодо пора-
ди, як не хворіти, то вона дуже проста: не 
їсти ні м’яса, ні риби, ні навіть вареного ні-
чого. Тільки самі фрукти, горіхи та сиру 
городину. Пити й курити Ви (Ю. Тищенко 
– В. П.) покинули і цим уже дуже наблизи-
лись до цього способу життя. Ми так жи-
вемо вже п’ятий рік і ніколи не хворіємо».

Григорій Костюк, що читав «Конкор-
дизм» у рукописі, говорив про нього таке: 
«І ось В. Винниченко починає обдумувати і 
писати новий кодекс життя людини, «нову
заповідь». Протягом довгих років тяжкої 
праці й глибоких роздумів він закінчив 
велику філософсько-соціологічну працю,
«найкращу дитину свою» – «Конкор-
дизм». За задумом автора, це мала бути 
перша абетка оновленого суспільного жит-
тя. Це його утопійна теорія побудови но-
вого, ідеального, погодженого гармонійно 
суспільного ладу і нових людей [...]. «Кон-

Сам термін конкордизм (лат. сопсоrdia –
погодження, згода) у трактаті протистав-
ляється термінові дисконкордизм (лат. 
discorncordia – розлад). Мораль дисконкор-
дизму, що є в основі своїй релігійною, «має лю-
дину за випущеного на волю під догляд полі-
ції нерозкаяного злочинця». Згідно з цим під-
ходом, людина від природи зла і стримувати 
її негативні прояви може лише страх перед 
законом і карою. Дисконкордистське суспіль-
ство, що панує у світі, перетворило людство 
на «планетарний концентраційний табір 
злочинців». А за таких умов у соціумі форму-
ється моральна позиція, керована принципа-
ми «живи для себе», «будь сильним, май змо-
гу топтати, хапати за горло, підкоряти собі, 
примушувати слухатись тебе, служити то-
бі, робити на тебе, давати тобі всі  цінності 
життя, які любі тобі».

В. Горський

кордизм» – це не догма. Це лиш вказівки на шлях до виходу з світової прокажель-
ні [шпиталю для прокажених, лепрозорія], шлях до оновлення, до оздоровлення й до 
розвитку нового конкордистського (узгодженого) щасливого людського співжиття, 
до сонцеїзму.

Практичний засіб для здійснення колектократії, або конкордизму, – універ-
сальна система виробничих кооперативів, що в ній усі працівники даного підпри-
ємства є його співвласниками та одержують частину прибутків за певним ключем. 
Водночас Винниченко закликає до морального оновлення людини шляхом «поворо-
ту до природи». Перший крок до цього – відмова від тютюну, алкогольних напоїв та 
м’ясних страв, пов’язаних з убиванням тварин. Сам Винниченко став строгим абсти-
нентом і вегетаріанцем («морквоїдом», як жартували собі серед української емігра-
ції), і цій справі він надавав величезної принципіальної ваги.
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Найкращою ілюстрацією останнього фак-
ту може послужити колючий «вірш-епіграма» 
О. Олеся: 

В. Винниченкові
Він вже більше не малює,
Перестав писать книжки,
Зелениною торгує,
Сіє моркву, буряки,
На базарі репетує
Так, що заздрять торговки.

Більш в Москву листів не пише
І поклонів більш не б’є,
Нищить гусінь, ловить миші
І гніздечко собі в’є.
Вітер вивіску колише:
«Хоть маленьке, та своє».

Проте епіграма О. Олеся мала більш глибо-
кий підтекст, добре зрозумілий сучасникам В. Ви-
нниченка, які слідкували за еволюцією поглядів і 
переконань письменника й політичного діяча.

19 березня. В «Комуністі» 
лист із Києва. Диспут з приводу 
«СМ». Не диспут, а цілий бій. Пар-
тійці, мабуть, мали наказ нищи-
ти «СМ». Непартійці вдарились 
у другий бік і вжахнулись від то-
го, що взагалі хтось насмілюється 
критикувати «СМ». І аргумент: 
ану, спробуйте ви написати 
таке. Для партійців «СМ» –
соціально шкідлива річ. Ох, 
«творці соціалізму»...

А propos Винниченкового вегетаріанства. Саме в той час, коли він працював 
над своїм «Конкордизмом», з’явилася книжка відомого націоналістичного публі-
циста Володимира Мартинця «За зуби й пазурі нації» (Париж, 1937). У ній Марти-
нець радив українцям перейти на м’ясне харчування, їсти по змозі більше біфштек-
сів, – щоб таким способом скріпляти в народі кровожерні інстинкти, дуже пожадані 
з погляду націоналістичної ідеології. Програмове «морквоїдство» Винниченка й та-
ке ж програмове м’ясоїдство Мартинця стоять інтелектуально на одному рівні, а са-
ме на рівні наївного шлункового детермінізму, згідно з німецькою приповідкою: «Der 
Mensch ist, was er isst» . 

В. П.: «Конкордизм – це те, до чого він ішов усе життя, починаючи, можливо, з 
1905 року, коли йому відкрилася картина страшної дисгармонії: недосконалі люди, не-
досконале суспільство, недосконале, суперечливе, готове до самознищення людство...

Як досягти, подолати дисгармонію і побудувати щастя? Це питання питань у 
художніх творах В. Винниченка, написаних як до революції, так уже і в останній пе-
ріод його життя. Що ж до трактату «Конкордизм», то писався він як універсальне
вчення, яке слід проповідувати, а викладених у ньому правил – суворо дотримуватися. 
Винниченко сформулював 13 таких правил, вважаючи їх сходинками до щастя.

У Винниченкові прокинувся проповідник, місіонер. Його новий проект у тому й 
полягав, щоб переселитися в Америку і звідти розпочати «акцію конкордизму». Розра-
хунок був на підтримку «Товариства ім. В. Винниченка» у Детройті, інших прихиль-
ників із числа американських українців, а також на гроші, виручені за продаж хати в 
Парижі і «Закутка» в Мужені. За задумом, Володимир Кирилович мав видати «Кон-
кордизм» (а це великий том сторінок на 500), зайнятися читанням платних лекцій 
та літературною працею».
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У червні 1948 року В. Винничен-
ко через Д. Нитченка надсилає розлогого
«Листа до Редакції» (Новий Ульм, г-та 
«Українські вісті»). Письменник писав 
його з розрахунком на публікацію; у ньо-
му він звертається до своїх опонентів. 
Перебуваючи у скрутному становищі, –
неприйняття Радянською Україною як 
«буржуазного націоналіста», неприйняття 
старою і новою еміграцією як «соціаліста, 
комуніста», підозріле ставлення європей-
ців і т. ін. – Винниченко дає роз’яснення 
своїх політичних позицій, переконань і 
громадської діяльності, а також намага-
ється пояснити причини довготривалої 
конфронтації: «Отже, моє пояснення є та-
ке: причина негативного ставлення до ме-
не певної частини української еміграції по-
лягає, на мою думку, насамперед в її непоін-
формованості, в незнанні багатьох фактів 
із історії нашого національно-державного 
визволення, а зокрема моєї участі в тих 
фактах. Ця непоінформованість є навіть 
у багатьох проводирів різних течій емігра-
ції (а надто нової), за якими дисциплінова-
но ідуть і думають рядові члени її.

А щодо другої частини проводирів емі-
грації, тої, що досить добре обзнайомлена з 
фактами нашої визвольної акції, їхнє став-
лення пояснюється, дійсно, розходженням 
між нашими поглядами на питання визво-

2 березня. ВУФКУ розмахнулось і вислало 
до Європи свої досягнення: «Тарас Трясило» та 
«Гора»  (Забув назву, – якась гора, а пригада-
ти не можу). Представник ВУФКУ парубчак 
Черняк з самохвальством безкарної людини
написав статтю про надзвичайний успіх 
українських фільмів у Європі. Але мені, україн-
цеві, було ніяково й соромно читати це само-
хвальство після демонстрації картин у Тор-
гпредстві. Правда, видно старанність у тех-
ніці, фотографії. Але яка безпорадна й наївна 
дитячість у мистецькій кінематографічній 
творчости, композиції, навіть змісті. А над-
то ота (згадав) – «Звенигора». Соромно було 
думати, що на перегляді картини є французи.

Щоденник. 1928

лення України. Це розходження є давнього походження, воно намітилось уже в самому 
початку української визвольної акції в початковому керівному органі її, в Централь-
ній Раді».

Окрім цього сам В. Винниченко водночас досить песимістично змальовує об-
струкційну видавничу ситуацію навколо його літературного доробку. Говорячи про 
соціально-філософську працю «Конкордизм» (підзаголовок «Система будування 
щастя»), що є, за словами письменника, «синтез тих шукань, які я проводив протя-
гом усього мого життя, шукань способів і засобів творення кращого, ніж: сучасне,
людське життя», Винниченко відтворює конкретний епізод з досить невтішними
висновками: «Випробовуючи цю систему на приктиці свого власного життя, а так 
само життя моїх однодумців, і бачачи благодійну дію її, я, натурально, за наказом 
соціального інстинкту, хотів запропонувати її на розгляд і на перевірку та, може, й 
на прикладання в житті моїх ближчих «ближніх», себто моїх компатріотів, укра-
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їнців. А через те попрохав усе ту саму групу
людей, не-неприхильних до мене, видати її в 
якому-небудь українському емігрантському ви-
давництві. Вони прочитали цю працю і повідо-
мили мене, що її «друкувати не можна». Шир-
шого пояснення ще не дали. Але я гадаю, що при-
чина все та сама: ідеї, тези цієї праці, очевид-
но, настільки розходяться з ідеями і моральни-
ми тезами панівних елементів еміграції, що ті 
бідні кіоски та книгарні, в яких моя книга прода-
валась би, були б потрощені, а саму книгу, оче-
видно, спалено». 

Коли на початку 1949 року з’явився фран-
цузькою мовою роман В. Винниченка «Нова 
Заповідь», І. Кошелівець оперативно надруку-
вав рецензію і надіслав її авторові. Та хоча мо-
лодий критик «належно оцінив літературні до-
стоїнства твору», Винниченко висловив у довго-
му листі розчарування статтею і навіть свою об-
разу. Суть полягала в абсолютно протилежному 
розумінні призначення літератури, що ми може-
мо проілюструвати витягом зі статті І. Кошелів-
ця «Два листи Володимира Винниченка»: «Я то-
ді ще не читав Жідової «Litterature engagee», але 
якось, певно, ще й не дуже виразно, доходив до 
розуміння того, що Андре Жід висловив у фор-
мі блискучого парадоксу, не раз ним повторюва-
ного: література найкраще може служити якійсь 
справі, не думаючи про служіння. Або: з добри-

ми намірами твориться погана література. Натомість Винниченко, навпаки, вважав, 
що єдиним виправданням існування літератури й є пропаганда прогресивних ідей. 
[...] Залишаю відкритим питання: по чийому боці була правда. Зазначу лише, що від-
повідь на нього, беручи до уваги не цей конкретний випадок, а взагалі проблему за-
ангажованості літератури, не була б однозначна. Можна лише шкодувати, що наше 
літературознавство, віддаючи всю свою увагу «злобі дня», не підносить обговорення 
таких проблем на суто теоретичний рівень».

Винниченко ж пояснював своє завдання у «Новій Заповіді» як автора і надза-
вдання самого роману: «Я поясню, Колего: цією працею я хотів і хочу виступити пе-
ред світом як порт-пароль українства, цю працю я хочу представити як витвір укра-
їнської культури, нею звернути увагу на українське питання, нею показати світові, 
що українство може цікавитись світовими питаннями і, може, навіть бути корисним 
всьому людству.

Я ждав (і жду), що воно поможе цьому українському голосові заговорити на сві-
товій арені. Я казав деяким українцям: коли б така праця, на таку тему була створе-
на якимсь поляком чи євреєм, то яку світову опінію вони створили б, яку увагу стягли 
б на свою національність. Порт-пароль ідей мого роману є соціаліст». 

14 квітня. Лист з України 
(Уряд дуже заклопотаний, склав 
«Комісію по боротьбі з Винни-
ченківським впливом», як з уся-
ким стихійним всенародним ли-
хом. Одним із засобів боротьби 
визнано за потрібне – написати 
книгу, рівноцінну «СМ», тільки, 
розуміється, цілком приємну на-
чальству. Спосіб – дуже розум-
ний. Другий із засобів бороть-
би – не дозволяти мені висила-
ти грошей. Теж – радикальний і 
певний засіб. Найрадикальніший 
і найпевніший, звичайно, був би 
наказ: попалити всі мої книги і  
заборонити під страхом кари 
на смерть, згадувати моє ім’я).
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Об’єктивний аналіз роману І. Кошелівцем, 
його рекомендації читачам поставитися до «Нової 
Заповіді» з «великим застереженням» В. Винни-
ченко пояснює невідповідністю соціальних сим-
патій і позицій критика ідеям твору. Проте навіть 
через песимістичні настрої, а появі таких існувало 
багато причин, окремі – «довготривалої дії», Вин-
ниченко прагне мати «вільну трибуну», прагне 
певності, що праця «не буде витрачена марно»: «Я 
знаю, Ви і Ваша група є щирі, гарячі прихильники 
нашого національного визволення. Ви робите все, 
що, на Вашу думку, цьому сприяє. Але, коли стає 
питання Ваших соціальних позицій, то не завжди 
національний момент переважає або йде в парі з 
моментом класовим. І ради інтересу національного 
Ви, мабуть, не поступитесь інтересом і симпатія-
ми соціальними. Тому я бачу, що мені трудно споді-
ватись од Вашої групи помочі в цій національній ак-
ції, яку я проваджу моєю книгою. Тому не хочу про-
хати Вас звернути увагу німецького літературно-

«... І найцікавіше в цих що-
денних записках Винниченка 
те, що в усіх філософських кон-
цепціях «громадянина світу» 
Україна завжди і постійно сто-
яла в центрі його шукань, мрій, 
болючих згадок і ностальгійних 
страждань. Вона завжди ятри-
ла і пекла його душу».

Г. Костюк

го і політичного світу на цю річ, зробити заходи щодо перекладу її на німецьку мову, 
здійняти круг неї в Німеччині певний обмін думок, поставити питання колектокра-
тії як засобу знищення капіталізму (як совєтського, так і американського), а з ними 
й війни навіки на Планеті, цього я, очевидно, не можу од Вас чекати. Але я міг би про-
сити Вас і Вашу групу принаймні не викликати в українців байдужості, а то й воро-
жості до цієї ідеї».

У серпні 1990 року І. Кошелівець прокоментував листи В. Винниченка і по-
ставив крапки над «і», що є непересічним аргументом для осмислення сучасно-
го буття українського народу: «Як видно з першого Винниченкового листа «Но-
вою заповіддю» він хотів «виступити перед світом» як речник українства, яке несе 
людству нові ідеї порятунку від катаклізмів і катастроф. Була це, правда, не зовсім 
нова ідея соціалізму, зате куди оригінальніше опрацьовані засоби його здійснен-
ня, в його термінології колектократія. До цього Винниченко протягом довгих ро-
ків працював над виробленням особливої теорії про поставу індивіда в житті, яку 
називав конкордизмом.[...]

Фанатики поширення через літературу великих ідей схильні до перебільшень. 
[…] Та в наріканнях Винниченка була гірка правда: українська культура при вихо-
ді на міжнародний терен наражається на високий поріг різного роду упереджень, чи 
просто посталих з незнання її, чи вироблених під впливом відомих запевнень, ніби 
Україна щось не більше, як «німецько-австрійська» вигадка, або – що українці по-
спіль антисеміти. І правда Винниченкова, що якби такий твір написав, наприклад, 
російський письменник, він не лишився б непоміченим, як це сталося з «Новою за-
повіддю»

В. П.: «Вселюдська акція» провалювалася. Можливо, якогось вечора у своєму 
«Закутку» в Мужені Володимир Кирилович гортав копії своїх листів, написаних в 
еміграції. Скільки надій, проектів, скільки пристрасті вкладено було в них! Листи до
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Анрі Барбюса, якому Винниченко пересилав 
свій рукопис «Щастя», а потім радів, коли 
Барбюс відповів: «Это такая революцион-
ная книга, что чрезвычайно трудно будет 
во Франции найти для нее издателя. Это 
книга нового человека...». До американського
президента Рузвельта і голови канадсько-
го уряду, яким муженський мрійник пропо-
нував у 1937 р. ідею всесвітнього плебісци-
ту: насувалася світова війна, і Винниченко 
сподівався зупинити її за допомогою опи-
тування громадян усієї планети – хай ска-
жуть, війни чи миру вони – хочуть... До 
Андре Жіда, автора книги-памфлету «По-
вернення з СРСР»: Винниченко просив його 
ознайомитися з романом «Вічний імпера-
тив» і написати, по змозі, передмову... До 
Сталіна – з дивним сподіванням, що той 
зацікавиться ідеєю конкордизму («Как 
счастливы были бы все сторонники кон-
кордизма, если бы Вы, Иосиф Виссарионо-
вич, согласились оказать ему поддержку и 
помощь...»).

NB!
У СКАРБНИЧКУ 
ВИННИЧЕНКОЗНАВСТВА
Винниченків конкордизм.

Володимир ПАНЧЕНКО (Київ)

У статті обґрунтовано ґенезу кон-
кордистської теорії  Володимира Винни-
ченка. Висвітлено основні правила кон-
кордизму митця.

Ключові слова: тема щастя, ціліс-
на людина, ідея чесності з собою, ґенеза 
конкордистської теорії, правила конкор-
дизму.

Наукові записки. – Випуск 92. - Серія: 
Філологічні науки (літературознавство, 
мовознавство), – Кіровоград: РВВ КДПУ  
ім. В. Винниченка, 2010. – С. 213-216.
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Осінь
Як шаг покладений сліпцеві стиха 
ти біля мене осене моя 
як шаг покладений сліпцеві стиха 
днів ледве чутна течія

Осіннє чисте вітровіння 
мені вертаєш ти 
дитячі роки в димі картоплиння 
ізнов туди хотів би я піти

із вірністю людським стражданням 
і вбогості твоїй 
В своєму сумі ненастаннім 
прийди й журбу мою розвій

і заплати металом листу свого 
за днів окрадених тягар 
і розжени мій острах і тривогу 
і принеси спокою дар
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Як шаг покладений сліпцеві стиха 
ти біля мене осене моя 
як шаг покладений сліпцеві стиха 
днів ледве чутна течія

Франтішек Галас

… Самотність і старість все частіше нагадува-
ли про себе. Якось Винниченко занотував у «Що-
деннику»: «Вночі, лежачи без сну в темноті. Ви-
разно хтось (підсвідомість?) висунув питання: а 
що ж ти кінець кінцем мав і маєш від нації, від тої 
нації, якій ти служив усе життя? Ось кінчилося 70 
років тому життю, а що ти маєш? Ти – насамперед, 
самотній. Є окремі гуртки чи одиниці, які немов-
би ставляться прихильно до тебе (та й то: виклади 
їм свої сутні висновки з твого життя, твої так зва-
ні переконання. Твій конкордизм, який ти в таких 
труднощах виносив, і ти побачиш, як ці прихиль-
ники поставляться до тебе…). А матеріально ти ще 
самотніший: ти на кіці твого життя сушиш собі го-
лову: чим ти будеш жити? Тепер ти вже думаєш, 
що треба продавати «Закуток», щоб мати що їс-

Шоденниковий запис:
«1 березня 1950. Тиша в приро-

ді. Естерель у срібно-блакитній мря-
ці. Тиша в мене на душі і тиха надія: а 
може, будуть ще й якісь удачі, може, 
не будемо змушені продавати наш 
старенький «Закуток» і тинятись 
по притулках чи «ковбаньках», мо-
же, буде змога в спокою робити тиху 
й не шкідливу для бідної змученої чу-
жими й своїми Великої Матері».

Володимир Винниченко

ти… Вже тепер розпитуємость, чи приймають французи у свої притулки для старих чу-
зинців? А нація ж що? А ті її «вірні сини» , яких в еміграції до 2-х мільйонів, як же во-
ни дивляться на те, що їхній «найбільший письменник», «літературний геній Украни», 
«гордість українського народу», як деякі звуть його, що він клопочеться про те, щоб йо-
го прийняли в притулок для старих і калік? А їм що од того? Хай собі йде, куди хоче».

6 березня 1951 року Володимира Кириловича Винниченка не стало.
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In Fine

З інтерв’ю В. Панченка тижневику «2000» (мова оригіналу): 
– Владимир Евгеньевич, вы, будучи членом комиссии Верховной Рады по во-

просам культуры и духовного возрождения, приняли в 1992 году активное учас-
тие в акции, целью которой была передача Украине дома Винниченко во фран-
цузском городе Мужене, где писатель прожил последние 17 лет своей жизни. 
Акцию тогда поддержали члены правительства, постпредство Украины при 
ЮНЕСКО, профессура Сорбонны, известные деятели украинской культуры. 
Что помешало довести дело до конца? 

– Изначально план был такой: наше правительство предлагает наследникам 
«Закутка» (так Винниченко называл свою «садыбу») Иванне Винникив и Юрию Куль-
чицкому передать его Украине: получив взамен жилье, обеспечение и досмотр в Киеве. 
Но когда я приехал с этим планом в Мужен, то застал хозяев смертельно больными. 
Оказалось, «Закуток» еще за 6 лет до нашего появления в Мужене был продан од-
ному парижанину. Вот «дело» и застопорилось. Слава Богу, что в первый наш при-
езд удалось перевезти в Кировоград личные вещи Владимира Кирилловича и Розалии 
Яковлевны Винниченко, которые нам успели подарить наследники дома. 

– Есть ли перспектива у проектов Винниченко? 
– С «Конкордизмом» ясно: эти два тома должны войти в полное собрание его про-

изведений. А его рассуждения о «биологическом фатуме», проблемах наследственнос-
ти, инстинктов, подсознания, нравственных аспектов жизнедеятельности, «пробных 
браках» и т. д. могли бы стать предметом обсуждения новых, предсказанных им форм 
взаимоотношений людей в мире, которые диктует XXI век и к которым люди пока 
не готовы. В письме Горькому он писал, что усматривает свою задачу в том, чтобы 
«выносить на обсуждение общества «горячие» вопросы и тем самым провоцировать 
общественное мнение». 

Сделать Винниченко властителем дум в XXI веке может кино. Мало кто знает, 
что писатель стоял у истоков нашего кинематографа. В начале 20х он создал общество 
«Українфільм», на основе которого и родилась киевская киностудия художественных 
фильмов. Он заставил даже Михаила Грушевского написать сценарий «Запорожцы» и 
мечтал об экранизации своей «Солнечной машины». Считаю, что наш долг – осуще-
ствить эту его мечту. 

– А как материализовать его мечту о том, чтобы исчезла «неможливість 
митця реалізувати себе в Україні через відсутність творчої свободи, матері-
альну скруту, з’їдання ближніми», как с горечью писал Винниченко? 

– Выполнить всего лишь завет великого земляка: быть честным с собой. 
Беседовала Эмилия Косничук
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НА ЦІЙ НЕПРОДАНІЙ ЗЕМЛІ
(Уривок з поеми «Дума про пам’ять»)

І є народ, в якого є прокляття 
Страшніше  від  водневої  війни. 

Микола Вінграновський

На цій непроданій землі, 
Яка сльозами обкипіла, 
Землі, де батьківські могили 
І жовті кості на ріллі, 
І кров, гірка від полину, 
І пам’ять, стоптана потроху, 
Ми ледь не втратили епоху, 
Яка страшніша за війну. 
В нас іншої землі нема 
І хати іншої не буде, 
Ніж та, де біль стискає груди 
Синам Шевченка й Богуна, 
Довженка, Лесі, Вересая – 
А скільки тих, 
  кого не знаєм! –

В нас іншої землі нема. 
Благословімо лютий світ, 
Похилі верби  над водою,
І сміх упереміж з бідою, 
І вічну стежку від воріт. 
Благословімо плин ріки, 
Благословімо гнів і муки, 
І чорні мозолясті  руки, 
Які сапають буряки!

...Для кого пишемо, братове? 
Для сина, що не знає мови? 
Чи так виходимо на люди 
І заробляємо своє 
Ім’ям народу, який буде, 
На тому, що сьогодні є?.. 

На цій непроданій землі, 
Яка сльозами обкипіла,
Землі, де батьківські могили 
І жовті кості на ріллі, 
Де  тліють в чорному вогні 
Шаблі, знамена і гармати, 
Народу право – не прощати
Своїх безпам’ятних синів. 
Він їх вгодує, допече 
Чинами, владою, грошима, 
Але не дасть ніколи сина, 
Який майбутнє прорече!

Павло Гірник
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Не одне покоління радянських людей виховува-
лось на чудовій метафорі Максима Рильського:

Ми працю любимо, що в творчість перейшла,
І музику палку, що ніжно серце тисне.
У щастя людського є рівних два крила:
Троянди й виноград – красиве і корисне.

СЛОВО ПОДЯКИ

Прийшли юні покоління нової України, яким уже й не відомий афоризм 
класика української літератури. Проте його глибинна суть знаходить втілення в 
конкретних виявах реального життя. Сьогодення, зіткане з протиріч у боротьбі 
за необхідне наразі для утвердження прийдешнього, ставить на чолі нації керма-
ничів, які, маючи значні економічні досягнення, не забувають дбати також про 
культурні, духовні начала свого народу, і таким чином стають рушіями історич-
ного поступу держави. По суті, ними матеріалізується попередньо процитований 
рядок Рильського: «Ми працю любимо, що в творчість перейшла...»
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Зразком саме таких представників бізнесової еліти Кіровоградщини є моло-
дий підприємець Максим Березкін, який безпрецедентним рішенням спонсору-
вати видання значної за обсягом трилогії «Стилет і стилос трьох степовиків», уті-
лює в життя ще один крилатий вислів, цього разу видатного громадського діяча,
видавця і благодійника минулого століття Євгена Чикаленка: «Любити Україну 
треба не лише до глибини душі, але й до глибини вашої кишені». Можливо, саме та-
ка любов незабаром стане ознакою новітнього часу, а поки що перший том трилогії 
мандрує до читача завдяки меценатові, чий приклад справді гідний наслідування.
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Для створення першої книги проекту авторами опрацьовані твори В. К. Вин-
ниченка у виданнях: 

1) Винниченко В. Твори: У 24-х томах. – X., 1926-1930; 
2) Винниченко В. Оповідання. Вступ та ред. М. Мольнара. – Братислава, 1968. 

– 171 с.; 
3) В. Винниченко. На той бік. Повість / Редакція і вступна стаття Григорія Кос-

тюка. – Нью-Йорк: «Фонд Винниченка», 1972. – 133 с.; 
4) Винниченко В. Щоденник / Редакція та вступна ст. Г. Костюка. – Едмонтон 

– Нью-Йорк, 1980. Т.1. – 722 с.; 1983. – Т. 2. – 695 с.; 
5) Винниченко В. Намисто. – К., 1989. – 380 с.; 
6) Винниченко В. Слово за тобою, Сталіне! // Вітчизна. – 1989. №6 – С.43-119; 

№7. – с. 64-147.; 
7) Винниченко В. Сонячна машина, – К., 1989. – 618 с.; 
8) Винниченко В. Анотована бібліографія / Упор. В. Стельмашенко. – Едмон-

тон, 1989. – 760 с.; 
9) Винниченко В. Краса і сила. – К., 1990. – c.266; 
10) Винниченко В. Вибрані п’єси. – К.: Мистецтво, 1991. – 605 с.; 
11) Винниченко В. Честность с собой: Повесть. Записки Курносого Мефисто-

феля: Роман / Пер. с укр., сост., подгот. текста и вступ. статья Ю. Барабаша. – М., 
1991. – 468 с.; 

12) В. Винниченко. Мохноногое / Підготовка публікації та супровідний комен-
тар С. Михиди // Кіровоград, «Вежа», 1996. – № 4-5; 1997. – № 6-7; 

13) Винниченко В. Пісня Ізраїля // Близнята ще зустрінуться: Антологія дра-
матургії української діаспори / Упор. і вступ. стаття Л. Залеської-Онишкевич. – Ки-
їв. Львів, 1997. – c. 87-242; 

14) Винниченко В. Пророк // Антологія модерної української драми / Ред., 
упор, і автор вступ. статті Л. Залеська-Онишкевич. – Київ – Едмонтон – Торонто, 
1998. – c. 187-242; 

15) Винниченко В. К. Твори в двох томах. – К.: Дніпро, 2000; 
16) В. Винниченко. Публіцистика. – Нью-Йорк – Київ: УВАН у США, НАН 

України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2002. – 3292 с.;
17) В. Винниченко. Сонячна машина / Передм. О. Гнідан. – К.: Сакцент Плюс, 

2005. – 640 с.; 
18) В. Винниченко. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи / Передм. Л. 

Дем’янівської. – К.: Грамота, 2005. – 928 с.

Окрім перелічених художніх, драматичних та публіцистичних творів пись-
менника упорядниками досліджено епістолярій та діаріуш В. Винниченка: 

1) Лист Є.Чикаленка до В. Винниченка від 11 квітня 1908 р. // ЦДАВО Украї-
ни. – Фонд 1823. – Опис 1. – Справа 35; 

БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
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2) Лист В. Винниченка до Є. Чикаленка від 15 квітня 1908 р. // Інститут руко-
писів НБУ ім. В. Вернадського. – Фонд 293. – Справа 73-183; 

3) Лист Є. Чикаленка до В. Винниченка від 21 травня 1909 р. // ЦДАВО Украї-
ни. – Фонд 1823. – Опис 1. – Справа 35; 

4) Лист В. Винниченка до Є. Чикаленка від 23 липня 1912 р. // Чикаленко Є. 
Щоденник. – c. 314-317; 

5) Листи дружні – і сердиті // Капрійські сюжети: «Італійська» проза Михайла 
Коцюбинського та Володимира Винниченка / Укл. В. Панченко. – К.: Факт, 2003. – c. 
441-469; 

6) Листування М. Коцюбинського з В. Винниченком (Вступ, підготовка тек-
стів і коментарів Федченка П. Н.)// Рад. літературознавство, 1988. – №2. – С. 37-60; 

7) Лист М. Коцюбинського до В. Гнатюка від 14 лютого (за ст. ст.) 1908 р. // Ко-
цюбинський М. Твори: У 7 т. – К., 1975. – Т. 6.– c. 88; 

8) Листування В. Винниченка з М. Горьким (1908 – 1909) // Слово і час, 1993. –
№2. – c. 48-58, 72; 

9) Лист М. Горького до В. Миролюбова від 2 вересня (за ст. ст.) 1911 р. // Горь-
кий М. Собр. соч.: В 30 т. – М., 1955. – Т. 29. – с. 177-178; 

10) Одкритий лист до російських письменників // Слово і час. – 2000. – №7. – 
с. 46-49; 

11) Одвертий лист В. Винниченка до М. Горького // Слово і час, 1990. – №6. – 
с. 35-39; 

12) «Лист до клясово несвідомої української інтелігенції» (Відень, 4 травня 
1920) // Нова доба, 1920. – 23 травня; 

13) Листування В. Винниченка з А. Приходьком (1925) // Слово і час, 1990. – 
№2. – с. 28-33; 

14) Листування В. Винниченка з О. Олесем (1921-1925) // Слово і час, 1992. – 
№1.– с. 29-32; 

15)Листування В. Винниченка з Д. Нитченком (1947-1948)// Слово і час, 1990. –
№8.– с. 22-30; 

16) Листування В. Винниченка з І. Кошелівцем (1949) // Слово і час, 1991. – 
№8. – с. 21-25; 

17) Заява В. Винниченка ЦК Компартії (більшовиків) України (1920) // Слово 
і час, 1990. – №2. – с. 25-28; 

18) Щоденники Володимира Винниченка (1928-1931) // Слово і час, 2000. – 
№8. – с. 76.

В основу книги покладено найбільш відомі дослідження Володимира Панченка: 
1) «Бо я – українець» // В. Винниченко. Раб краси. – К. – 1994. – с. 5-33; 
2) Рання проза Володимира Винниченка (1902-1907) // Дивослово, 1995. – №4. –

с. 5-8; 
3) Рання проза Володимира Винниченка (1902-1907) // Дивослово, 1996. – №3. –

с. 9-15; 
4) Рання проза Володимира Винниченка (1902-1907) // Дивослово, 1997. –

№ 8. – с. 8-12; 
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5) «Ми – подорожні у власному домі у центрі світу» Драма Винниченкового 
«Закутку» // Хроніка-2000, 1995. – № 2-3. – с. 309-318 (скорочений варіант – Куль-
тура і життя, 1995. – 11 лютого); 

6) Голуба далечінь Володимира Винниченка. Українська літературна думка по-
чатку ХХ століття і «джин» соцреалізму: епізод 1913 року // Дзвін, 1996. – № 7. –
с. 149-152; 

7) Європеєць із Єлисаветграда (із хроніки вигнанських літ Володимира Винни-
ченка: 1907-1908 рр., Львів, Женева, Капрі…) // Криниця, 1997 – № 2-4. – с. 94 -100;

8) Молоді літа Володимира Винниченка // Київ, 1997. – № 3-4. – с. 143-155; 
9) Драма «всебічника» Володимира Винниченка // Кур’єр Кривбасу, 1997. –

№ 77-78. – с.75-78; 
10) Заочна дуель: Володимир Винниченко і Володимир Ульянов-Ленін // Віт-

чизна, 1997. – № 1-2. – с. 131-135; № 3-4. – с. 105-109; 
11) Будинок з химерами. – Кіровоград. – 1998. – 285 с.; 
12) «Я хочу собою возвеличити українське…». Риси психологічного портрета 

Володимира Винниченка // Березіль, 1997. – № 11-12. – с. 155-167; 
13) Тінь Заратустри. Ніцшеанський слід у творчості Володимира Винниченка //

Всесвіт, 1998. – № 4. – с. 163-170; 
14) Тріумф і банкрутство Принципу («достоєвські» питання у творчості Воло-

димира Винниченка) // Кур’єр Кривбасу, 1998. – № 93-94. – с. 132-143; № 95-96. –
с. 140-150; 

15) Сандормох як розплата за утопізм. Микола Куліш і Володимир Винничен-
ко: трагедія після ілюзій // Літературна Україна, 1998. – 7 травня; 

16) Творчість В. Винниченка 1902-1920 рр. та художні течії початку ХХ століт-
тя // Слово і час, 2000. – №7. – с. 9-17; 

17) Дивний роман (В. Винниченко і К. Голіцинська) // Наукові записки КДПУ 
ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (українське літературознавство) – Кіро-
воград, 2000. – Вип. 27. – с. 31; 

18) Володимир Винниченко і Генрік Ібсен // Слово і час, 2000. – №1. – с. 80-83; 
19) Капрі: експерименти та експериментатори // Капрійські сюжети: «Італій-

ська» проза Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка / Укл. В. Панчен-
ко. – К.: Факт, 2003. – с. 187-221; 

20) Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок та ман-
дрівок / Худож. оформ. Д. В. Мазуренка. – К.: Твім інтер, 2004. – 228с. 

Окрім опублікованих у повному обсязі або в уривках розвідок кіровоград-
ських дослідників творчості В. Винниченка, авторами проекту в тій чи іншій мірі 
використовувалися також дослідження та коментарі: 

1) Белунова Н. Дружеское письмо творческой интеллигенции как эпистолярный 
жанр // Филологические науки, 2000. – №5. – с. 81-89; 

2) Білодід I. Почерк майстрів // Вітчизна, 1964. – №7. – с. 104; 
3) Бойко-Блохін Ю. Драма «Між двох сил» В.Винниченка як відображення 

української національної революції // Слово і час, 1992. – №7. – с.17-18; 
4) Геник-Березовська 3. Невідомі листи Винниченка до Олеся // Слово і час, 

1992. – №1. – с. 28-29; 
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5) Гнідан О., Дем’янівська Л. Володимир Винниченко: життя, діяльність, твор-
чість. – К., 1996. – 265 с.; 

6) Гундорова Т. Ранній український модернізм: до проблеми естетичної свідо-
мості / Рад. літературознавство, 1989. – № 12. – с. 5-7; 

7) Демчук О. Епістолярний образ Пантелеймона Куліша (лекція-досліджен-
ня) // Українська мова та література, 2001. – № 2. – с. 7; 

8) Дем’янівська Л. Володимир Винниченко // Дніпрова хвиля. – К., 1991. – 
с. 543-553; 

9) Дем’янівська Л. Складний дитячий світ... Проза про дітей В. Винниченка // 
Література. Діти. Час. – К., 1989. – с. 52-55; 

10) Дзеверін І. Про В.Винниченка та його ранню прозу // В. Винниченко. Кра-
са і сила. – К., 1989. – с. 3-20; 

11) Дорошевич О. До історії модернізму на Україні // Життя й революція. – 
1925. – № 10. – с. 73; 

12) Ільєнко І. Чому почервонів Максим Горький: З історії конфлікту (про лист 
В. Винниченка до М. Горького) // Літ. Україна, 1990. – 10 травня; 

13) Ковальчук О. Ранні оповідання Володимира Винниченка // УМЛШ, 1991. –
с. 30-36; 

14) Копиця М. Міркування та роздуми над епістолярієм Б. М. Лятошинсько-
го / Б. Лятошинський. Епістолярна спадщина: У 2 т. – К.:ТОВ «Заграва», 2002. –
Т. 1. – с. 5-6; 

15) Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей // Українське слово. – К., 
1994. – Кн. 1. – с. 387; 

16) Коцюбинська М. Зафіксоване й нетлінне: Роздуми про епістолярну твор-
чість. – К., 2001. – с. 145; 

17) Кошелівець І. Два листи Володимира Винниченка // Слово і час. – 1991. – 
№ 8. – с. 21-29; 

18) Краткая литературная энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия». – 
1975. – Т. 8. – с. 918 – 919, 920; 

19) Крутикова Н. Листування Максима Горького із Володимиром Винничен-
ком / Слово і час, 1993. – № 2. – с. 46-48; 

20) Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському літературному 
процесі 20 – 50 років XX століття. – К.: Вид-во НАНУ, 1998. – с. 5; 

21) Ленін В. Повне зібр. творів: У 50-и томах. – Т. 48. – с. 280; 
22) Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винни-

ченка у світлі його публіцистичних писань // Сучасність. – 1980. – № 9. – с. 64-65, 
66-67, 71-72, 74-75; 

23) Лушпинська Л. Роль епістолярію другої половини XIX – початку XX ст. в 
унормуванні української літературної мови // Мандрівець, 2003. – № 3; 

24) Міщук Р. До історії спілкування української еміграції з Радянською Украї-
ною // Слово і час, 1990. – №2. – с 23-25; 

25) Миронець Н., Панченко В. «Вірю, що доведеться вибирати вулицю для 
пам’ятника Вам...» // Вежа, 1997. – №8-9. – с. 187 -190; 

26) Мороз Л. 3. «Сто рівноцінних правд»: Парадокси драматургії В. Винничен-
ка. – К., 1994. – 208 с.; 



27) Мороз Л. Прагнення гармонії (науковий коментар до п’єси В. Винниченка 
«Базар») // Друг читача, 1990. – 22 лютого; 

28) Нитченко Д. Листування з В. Винниченком // Слово і час, 1990. – № 8. –
с. 22-23; 

29) Онишкевич Л. Роботи й антироботи: «Сонячна машина» В. Винниченка і 
«РУР» К. Чапека // Сучасність, 1972. №4. – с. 62-85; 

30) Ревуцький В. Еміграційна драматургія В. Винниченка // Сучасність, 1971. 
– № 2. – с. 14-27; 

31) Савчин В. З епістолярної спадщини Миколи Лукаша й Григорія Кочура // 
Дивослово, 2003. – № 3. – с. 11; 

31) Свербилова Т. Персонажі Винниченкових п’єс кати чи жертви? // Слово і 
час, 1993. – №5. – с. 32-40; 

32) Сиваченко Г. Винниченкові щоденники (1926–1951) – чесність із світом і 
самим собою // Слово і час, 2000. – № 7. – с. 80-81; 

33) Сиваченко Г. Винниченків «конкордизм» у буддистському та психоаналі-
тичному дискурсах // Слово і час, 2000. – № 8.– с. 17-26; 

34) Слабошпицький М. Письменник світового масштабу: Штрихи до портре-
та Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі, 1990. – № 2. –
с. 62-68; 

35) Слово і час. – 2000. – №7 (число журналу повністю присвячено Володими-
рові Винниченкові); 

36) Смоленчук Н. Помилки у жандармському циркулярі // Київ. – 1990. –
№ 7.– с 106-113;

37) Федченко П. Оцінюємо з класових позицій: Про політичне обличчя і худож-
ню творчість В. Винниченка // Київ. – 1987. – № 12.– с. 49-59; 

38) Федченко П. «Треба наблизити до найбільшої реальності...»: Про «Соняшну  
машину» В. Винниченка // Київ. – 1989. – № 1. – с. 157-160; 

39) Хархун В. П. Роман В. Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» в 
контексті світової «дияволіади» XX ст. – Ніжин, 1997. – 20 с.; 

39) Христюк П. В. Винниченко і Ф. Ніцше//Українська хата, 1913. – Т. 6., Кн. 
2. – с. 275-299; 

40) Чикаленко Є. Щоденник (1907–1917). У 2-х. Т.: Документально-художнє 
видання. – К.: Темпора, 2004. – Т. 1. – 428 с.; Т.2. –  464 с. 

41) Чопик Р. Роль бешкетника у драматургії життя Володимира Винниченка 
// Переступний вік: Українське письменство на зламі XIX – XX ст. –Львів – Івано-
Франківськ, 1998. – с 56-62.

У періодичних виданнях упорядниками книги опубліковано: 
1) «Бо я – українець». Творчість Володимира Винниченка у дослідженнях Во-

лодимира Панченка // Педагогічний вісник. – Кіровоград, 2008. – № 4(8). – с. 52-62; 
2) «Потік життя як матеріал для творчості. Урок-історико-літературознавче до-

слідження» // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та 
колегіумах, 2010. – № 4. – с. 66-78; № 6. – с. 33-41.

502



ЗМІСТ

Вступ

Передмова

Розділ 1. Єлисаветград: AB OVO

Розділ 2. Євген Чикаленко: літературний «хрещений 
батько»

Розділ 3. Нова естетична якість української літератури:  
парадокси Винниченкового бунту

Розділ 4. Михайло Коцюбинський: беззаперечний ав-
торитет

Розділ 5. Максим Горький: сорокарічний конфлікт

Розділ 6. «Memento» – «Щаблі життя» – «Базар»: ціна 
експерименту

Розділ 7. Жінки у творчості й житті: AMOR OMNIA 
VINCIT

Розділ 8. Між безлічі сил

Розділ 9. Мужен: sic transit gloria mundi

Слово подяки

Бібліографічна довідка

4

11

30

106

162

230

290

313

397

433

474

496

498

503



Автори проекту: Колісник С.О., Яровенко Т.С.
Літературний редактор: 

Саламаха А.В., вчитель зарубіжної літератури ВЗШ № 38.
В оформленні книги використано ексклюзивні світлини Ф. Рутти

Технічний редактор: Корнілов О.М.
Художнє оформлення, макет

та комп’ютерна верстка: Павлова І.С.
Коректор: Цимбаліст О.В.

Науково-популярне видання

Володимир Винниченко: 
«Бо я – українець»

(українською та російськими мовами)

Заснована у 2011 році

Підписано до друку 20.12.2011. Формат 70х100/16
Папір крейдований. Гарнітура PetersburgC. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 81,9. Наклад 300 прим.

Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс-ЛТД»
Свідоцтво про реєстрацію серія ДК № 195 від 21.09.2000.

25006, м. Кіровоград, вул. Декабристів, 29.
Тел./факс (0522) 22-79-30, 35-16-23.

E-mail: marketing@imex.kr.ua

Серія



В
О
Л
О
Д
И
М

И
Р

В
И
Н
Н
И
Ч
Е
Н
К
О
:

Б
О

Я
–

У
К
Р
А

Н
Е
Ц
Ь

Ї

КОЛІСНИК СЕРГІЙ народився у 1957 році в м. Дніпро-
петровську. У 1984 році зі званням Пушкінського стипендіата
закінчив Кіровоградський педінститут. Друкував статті в
обласній та всеукраїнській періодиці. Дипломант Все-
українського конкурсу «Вчитель року – 96». Краєзнавство вважає
наріжним каменем виховання свідомих українців. Працював учи-
телем української мови та літератури, заступником директора з
науково-методичної роботи Кіровоградської державної гімназії
№9. Підготував і видав 4 посібники з української та зарубіжної
літератури, співавтор підручника «Українська література. 10-11
клас», колективного збірника «Дохраму власної культури».

ЯРОВЕНКО ТЕТЯНА народилася сонячного квітневого дня
в м. Кіровограді. Зі срібною медаллю закінчила гуманітарний
клас Кіровоградської державної гімназії №9. Потім студіювала
українську філологію в КДПУ ім. В. К. Винниченка. Наразі
мешкає в Харкові. Має надійну життєву опору в особі чоловіка
Вадима, разом з яким виховує сина Ярослава. Навчається в аспі-
рантурі. До постійних захоплень зараховує спортивні та бальні
танці, класичний вітчизняний і європейський кінематограф.
Зацікавленість літературним краєзнавством пояснює насамперед
знайомством з такими непересічними особистостями, як В. Пан-
ченко, Л. Куценко, Г. Клочек, В. Марко, С. Михида, Л. Кричун, В.
Дмитрук, О. Синенко, В. Босько, С. Тихоненко, Л. Крамаренко,
іншими науковцями і вчителями Кіровограда. Попередні
журнальні публікації почасти увійшлидопершої книги трилогії.
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