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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 Володимир Винниченко — один з фундаторів української 
модерної літератури, без якого неможливо скласти об’єктивне уяв-
лення про весь літературно-мистецький процес на Україні початку 
XX ст.. Відійшовши від традиційного зображення сільського життя 
на основі ідейно-естетичних принципів побутописання і декоративно-
го хуторянства, письменник скерував вітчизняну прозу й драматургію 
перших десятиліть минулого століття до осягнення кращих здобутків 
європейської літератури з конкретним завданням «возвеличити собою 
українське» і посісти в ній рівноправне місце. Разом з тим особистість 
В. Винниченка і як письменника, і як громадського та політичного діяча 
зіткана із суцільних протиріч, що на питання Ю. Тищенка «Хто такий 
Винниченко?» в майбутньому дало підставу мати широкий діапазон 
узагальнювальних відповідей: позитив — «Літературний геній України, 
який стає на рівні першої-ліпшої літератури 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» тощо.
 Проте якими б не були реакція критики й суспільний резонанс, 
але впродовж перших трьох десятиліть минулого століття В. Винничен-
ко був однією з центральних постатей європейського масштабу в ук-
раїнському літературному і громадсько-політичному житті.
 Твори В. Винниченка неодмінно привертали увагу широкої 
читацької аудиторії, стаючи неодноразово об’єктом полярних 
за морально-естетичною позицією дискусій з амплітудою коливання 
від канону до цілковитого заперечення — моделювання нової моралі, 
чесність з собою, горьковщина або арцибашево-достоєвщина, проблеми 
статі, відверте експериментаторство з людськими суттю і мораллю — 
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усе перелічене сукупно підлягало революційно-художньому освоєнню 
гострих «соціально-політичних і морально-психологічних колізій своєї 
епохи». Чимало негативу в інтерпретацію творчого доробку літератора 
додавала народницька вітчизняна і популярна на той час марксистсько-
більшовицька (В. Воровський, М. Ольмінський та ін.) критика, яка ке-
рувалася настановами «буревісника революції» М. Горького зокрема 
і вердиктами у приватному листуванні «неперебірливого у висловах» 
В. Леніна — насамперед роману «Заповідь батьків»: «Архікепське 
наслідування архікепського Достоєвського» та характеристикою 
«претенціозного несосвітенного дурня» (В. Винниченка — Т. Я.): 
«Поодинці буває, звичайно, в житті все те із «страхіть», що описує Вин-
ниченко. Але з’єднати їх усіх разом і таким чином — значить, малюва-
ти страхіття, лякати і свою уяву, і читача, затуркувати себе і його» (кур-
сив — В. Л.). Таке псевдокритичне і тенденційне потрактування склало 
основу створення негативного формату оцінки творчості В. Винниченка 
як у міжреволюційній Росії, так і в подальший період соцреалістичного 
абсолютизму.
 На десятиліття штучно вилучена з культурного життя України 
та практично ігнорована в екзилі, творчість В. Винниченка по смерті 
письменника потребувала збереження, прочитання і вивчення — тобто 
фактично нового (другого) «представлення» еміграційній українській 
громадськості, що, до речі, не потребувало особливих зусиль для вчених 
діаспори в плані подолання цензурних обмежень чи ідеологічних табу. Із 
поверненням В. Винниченка на материкову Україну зросла актуальність 
освоєння творчої спадщини митця з урахуванням критичної оцінки здо-
бутків письменника його сучасниками, напрацювань дослідників діас-
пори й новими широкими перспективами діалектичної рецепції вчених 
сьогодення зі столітньої відстані на новому етапі розвитку українського 
літературознавства.
 У перших десятиріччях XX століття творчість В. Винничен-
ка була предметом пильної уваги багатьох дослідників і перебувала 
в колі гострих критичних суперечок. Про доробок письменника писа-
ли К. Арабажин, О. Білецький, М. Вороний, М. Гехтер, О. Грушевсь-
кий, М. Євшан, С. Єфремов, М. Зеров, Т. Зикеєв, І. Кончіц, В. Коряк, 
І. Личко, А. Ніковський, О. Парадиський, С. Петлюра, А. Річицький, І. 
Свєнціцький, М. Сріблянський, Леся Українка, І. Франко, Г. Хоткевич, 
П. Христюк та ін.. Названих авторів об’єднують численні відгуки, статті 
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й передмови до видань творів В. Винниченка, популярні нариси, спро-
би монографічної інтерпретації (здебільшого в річищі соціологічної 
критики) та оглядові розділи в синтетичних курсах історії української 
літератури в хронологічних межах першої третини минулого століття. 
В цілому ж критика відіграла в мистецькому житті В. Винниченка вирі-
шальну роль, особливо на першому етапі творчості, і, на думку В. Хар-
хун, «доклала зусиль до визначення феномену Винниченка, одноголос-
но назвавши його прихід у літературу тріумфом».
 В. Винниченко прийшов в українську літературу на зламі двох 
століть репрезентантом особливостей і пошуків її в річищі модерністсь-
кого спрямування, коли багато мовилося про кризу в західноєвропейсь-
кій літературі, а вітчизняний побутово-етнографічний (народницький), 
соціально-критичний реалізм вичерпав себе як змістово, так і формот-
ворчо. На зміну його базовому постулату про завдання мистецтва зоб-
ражувати (або імітувати життя) згідно суспільним обов’язкам і покли-
канням виступили «інтуїтивні, сугестивні моделі — нова «філософія 
життя» в її різних модерних трансформаціях» запереченням «строго 
логізованих художніх методологій». Як пише Р. Мовчан, «суспільна сві-
домість поєднувала в парадоксальному суголоссі протилежності, різ-
новеликі вартості: більшовизм і національну ідею, крах народництва, 
заміну позитивізму ірраціоналістськими, інтуїтивними світоглядами 
(Ф. Шеллінг, А. Шопенгауер, Е. Гартман, Ф. Ніцше, А. Бергсон); актив-
ний бунт проявлявся в ній паралельно зі скепсисом та нігілізмом, ма-
теріалізм межував з ідеалізмом, ірраціональність — із прагматизмом та 
раціоналізмом».
 Виразники двох позицій щодо розвитку української літера-
тури групувалися навколо літературно-наукового альманаха «Рада» 
(С. Єфремов) та літературно-художнього щомісячника «Українська хата» 
(М. Євшан) і львівської «Молодої музи» (М. Яцків), які дотримувалися 
принципів соціологічних («радяни») і естетичних («хатяни» і «молодо-
музівці»). Модернізм не сприймався як поворотний новаторський рух 
української літератури, що викликало своєрідне дискусійне (щоправ-
да, інколи на позамистецьких засадах і навіть з некоректним нехту-
ванням еристики) протистояння «батьків» і «дітей», які займали різні 
ідейно-естетичні позиції і мали відмінні ціннісні орієнтації. Руйнуючи 
етнографічно-побутові, народницько-просвітницькі канони, «нова гене-
рація» літераторів утверджувала естетичні й поетикальні засади аван-
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гардистських спрямувань: неореалізму, неоромантизму, імпресіонізму, 
експресіонізму, символізму тощо. Представники раннього українського 
модернізму підкреслювали свідоме начало у своєму художньому ске-
руванні, красномовним свідченням чому є самохарактеристика митців: 
«Це ж ми були поколінням, що виходило з меж етнографізму, безвіс-
ного підсвідомого патріотизму» (Г. Хоткевич); «Хочемо уникати творів 
грубо реалістичних з щоденного життя», «обминаючи всякі тенденції 
та моралі, — сього в нас до сього часу було більше ніж треба» (О. До-
рошкевич); «Була «Молода Скандінавія», була «Молода Польша», чому 
не мала бути «Молода Україна» чи там «Молода Муза» (Б. Лепкий); «… 
не могли погодитись із тим, щоб тенденційний утилітаризм мусив йти 
в парі з творчим людським чувством» (О. Луцький).
 Визначальними рисами, сповідуваного «хатянами» і «молодо-
музівцями» нового типу творчості, були насамперед орієнтація на од-
вічні закони суспільного життя (засадничі аспекти його «філософії») й 
мистецтва, увага до внутрішнього світу особистості, введення іманен-
тної художньому чину творчої інтуїції, втаємничення в трансцедентну 
сутність буття, пошуки нових мистецьких форм, проголошення поезії 
«вищим знанням», зважаючи на її феноменальну здатність одуховню-
вати світ, проникати в найінтимніші онтологічні глибини тощо; а також 
впровадження засадничих «концепцій позитивістського фройдизму й 
расселівського розуміння мови як шляху до повного, всеохопного осяг-
нення структур довкілля».
 Ранній український модернізм втілював на практиці (звіс-
но, на різних художньо-естетичних рівнях) «перетворювальну місію» 
(Р. Мовчан) української літератури, яка полягала, на думку дослідни-
ці, «в художній зреалізованості «кодексу краси» в «кодексі життя» з 
людиною-особистістю в центрі та її «усебічним художнім пізнанням, 
активним захистом її індивідуальності, права на повноцінне життя і 
красу». Співвідношення краси і правди стало характерною особливістю 
українського модернізму, сферою діяльності якого було обрано «націю 
як текст» в «онтологічній, морально-етичній, філософській та естетич-
ній площинах». Хоча необхідно наголосити також, що творчість «мо-
лодомузівців» не вичерпувалася лише цариною модернізму, а значна 
кількість молодих авторів не спромоглася на виконання задекларованих 
завдань.
 Перша спроба входження в літературу В. Винниченка, як і 
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спроби більшості початківців, виявилася невдалою. Необхідно наголо-
сити, значний вплив на формування художньо-естетичної сутності май-
бутнього письменника, незважаючи на епатажно-юнацький, але при-
нциповий спротив, мали великоросійська атмосфера його рідного міста 
(Єлисаветград), російськомовна (навчання, лектура, мовне оточення, со-
ціальний статус тощо) освітня система, спрямована на формування іде-
алу імперського зразка в умовах чітко відпрацьованої й адміністративно 
підтримуваної політики етнічної асиміляції. Тому не дивно, що перші 
твори В. Винниченка, на думку дослідників, писані російською мовою. 
Оповідання, запропоноване початківцем «Киевской старине», було від-
хилене редактором В. Науменком за низький художній рівень та після 
публікації 1903 року під назвою «Народний діяч» досить критично оха-
рактеризоване з переліком недоліків Лесею Українкою: «За невмілістю 
письма в цьому первістку п. Винниченка читач міг би й зовсім прогледі-
ти прикмети таланту». Поезію часопис не друкував, але її спіткала б 
доля прозових спроб В. Винниченка. Віршована повість «Повія» являла 
собою невдале продовження розробленої попередниками (однойменний 
роман Панаса Мирного, «Бурлачка» І. Нечуя-Левицького та ін.) теми 
зневаженої паничем дівчини з бідного роду і не дуже вмілий переспів 
Шевченкової «Катерини» з копіюванням «її ритміки, стилістичних конс-
трукцій, строфіки». «Повію» як літературний документ опублікував 
у київському журналі «Україна» 1929 року М. Марковський, тому вона 
не потрапила в критичне поле сучасників, натомість була спостережена 
характерна особливість Винниченкових ранніх творів, які «засвідчу-
ють цікаву суперечність: значна залежність від української літератур-
ної традиції супроводжується просто-таки відчайдушним намаганням 
позбутися цієї залежності, бажанням полеміки з традицією». Така на-
года станеться після зустрічі двох єлисаветградців — В. Винниченка та 
Є. Чикаленка. І дебют, і творчість, і подальше приватне життя письмен-
ника нерозривно зв’язані з цією людиною.
 Є. Чикаленко увійшов в історіографію винниченкознавства 
як літературний «хрещений батько» письменника: перше оповідання 
початківця з’явилося друком завдяки вагомій протекції Євгена Хар-
ламповича, що засвідчують епізод зі «Спогадів» останнього та версія 
Г. Костюка. «Сила і краса» (в подальших редакціях «Краса і сила») ста-
ла фактом «свіжим і новим в українській літературі», а також могутнім 
рушієм у письменницькій долі В. Винниченка і визначила рівні тлума-
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чення та сприйняття його ранньої прози сучасниками. Так, у листі від 
19 червня 1902 року Є. Чикаленко повідомляв останньому ті враження, 
що викликав його 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 чи-
тали, виходить, що вона на Єфремова і Матушевського зробила таке 
враження, що вони не тільки мені, а й всім членам редакційного коміте-
ту її розхвалили. Кажуть тільки, що Ви кепсько знаєте мову; напевне, що 
воно й правда, але се діло поправиме — мову можна вивчити і в житті, 
а найбільше з літератури та з етнографічних матеріалів».
 Важливими, на наш погляд, для оцінки тієї значної ролі Є. Чи-
каленка у формуванні майбутнього майстра пера, є тактовне звертання 
останнього до прикладу інших письменників, критичні зауваги щодо їх 
літературного доробку, які також «працювали» на вироблення власно-
го авторського «Я» В. Винниченка і могли стати в пригоді прозаїку-по-
чатківцю в майбутньому: «Зараз у мене гостює Еварніцкий, 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, зос-
тається тільки її виучити во всіх тонкостях. Повість Еварніцького гарна, 
але дуже розвезена, дуже заляпана етнографією; йому хочеться убгать 
туди й нову пісню, нову приказку, хочеться в дрібненьких подробицях 
показати всякі технічні праці, якими живуть його герої і проч., а се стра-
шенно як одриває читача від головної думки».
 Водночас Є. Чикаленко відверто попереджує свого підопічно-
го щодо критичності і строгості особистого ставлення до літератур-
ної продукції сучасних письменників і талановитого аматора зокрема: 
«Дай Боже, щоб з Вас вийшов бажаний письменник, а не ремесник, як 
я кажу», а згодом навіть застерігає: «не псуйте собі пера, намагайтесь 
виробити з себе солідного письменника, а не «борзописця».
 Ми дещо порушуємо порядок викладу, але це викликано прагнен-
ням проілюструвати рівень осягнення звичайного читача, зорієнтованого 
на реалістичну літературну традицію, а відтак і потенційного виразника 
думок відповідної читацької публіки, у порівнянні з професійною кри-
тичною оцінкою творчості В. Винниченка. Так, лист Є. Чикаленка від 4 
серпня 1902 року є зразком поєднання критичного аналізу літературного 
твору і практичних рекомендацій авторові. У першій, умовно виділеній 
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частині, дається узагальнена оцінка останніх оповідань письменника 
шляхом порівняльного зіставлення центральних образів: «На мою дум-
ку, обидва Ваші оповідання написані на одну тему, в обох центральною 
фігурою є женщина і при тім та сама, бо Мотря-Галі, різняться вони 
тільки тим, що неінтелігентна жінка каже, що коли вона вийде заміж, 
то буде вірна свойому чоловікові, а інтелігентна заздалегідь збирається 
завести «друга дома». Мотря любить Андрія, любить і Ілька, а Галя лю-
бить (?) Миколу, любить і капітал Фомушки».
 У другій – поради стосовно допрацювання композиційних 
елементів аналізованого твору і письменницької роботи як такої взагалі: 
«В першій главі у Вас страшенно довгі теоретичні розмови на старі 
теми, правда, місцями вони дуже цікаві, але багато є й нудного. В другій 
главі знов багато лишніх епізодів, які затягають оповідання, роблять 
його якимсь туманним, розвезеним. Взагалі, над сим оповіданням тре-
ба попоробить; залишать, покидать його шкода, а треба, кажу, голосно 
вичитати та переписать разів скілька. Не забувайте, що Гоголь перепи-
сував 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 талант, тільки його треба розвинути. Оповідання се 
Вам пришле Фед. Павлович. Перечитайте його, перепишіть, повикидай-
те те, що карандашем зачерпнуто (не ганяйтесь 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» кри-
тичних зауваг — з одного боку, і нагадування про беззаперечний талант 
автора — з другого, що зводиться врешті-решт до дипломатичного «… 
у Вас є талант, хоч сієї повісті і не можна друкувать». Необхідно зазначи-
ти, що Є. Чикаленко на все життя залишиться своєрідним індикатором 
реакції критики та читацької громадськості практично на всі подальші 
твори свого «літературного хрещеника».
 Послуговуючись варіантом класифікації-характеристики М. Зе-
рова та А. Річицького, в якій «головні тенденції, лінії творчої еволю-
ції В. Винниченка та її хронологічні рамки […] визначено майже без-
помильно», «Краса і сила» започаткувала перший період (1902-1908) 
творчості письменника — період «соковитих побутових повістей», що 
«зліквідували народницько-умовний образ села, показавши його роз-
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шарування та деформацію старого побуту», «ввели в поле зору […] 
строкових робітників, економічних і заробітчан, представили в коло-
ритних постатях і солдатську казарму, і жорстоку «халтурність» ман-
дрівної малоросійської трупи («Антрепреньор…»)» і «збудили й увагу 
української критики».
 Появу перших творів В. Винниченка прихильно зустріли такі 
визнані майстри класичної української літератури, науковці і громадські 
діячі, як І. Франко — широко відомим хрестоматійним визначен-
ням Винниченкового феномену (варто додати, що літературознавець 
взагалі називав винниченківську плеяду «поетами душі, психологами 
й ліриками»); Леся Українка — ілюстрацією концептів українського 
новоромантизму на основі критичного потрактування ранніх оповідань 
письменника і зокрема «Голоти»; М. Коцюбинський — риторичним 
запитанням 1909 року: «Кого у нас читають?» та ін.. Подібні уступи 
літературознавчих розвідок стали, по суті, класично-прохідними, тому 
звернемося до інших, які складають обертальну масу навколо зазначеної 
вісі з багатьма критично-узагальнювальними нюансами.
 Так, на думку В. Панченка, «Винниченко-художник починався 
з бунту проти віджилих мистецьких форм, передусім — етнографічно-
побутової «старосвітщини» (хоча коріння його творчості, природно, жи-
вилося й національною традицією). Його власні естетичні пріоритети 
пов’язувалися з новітніми художніми явищами в Європі й Росії, з «авто-
ритетними стилями», тобто — із стилями тих письменників, творчість 
яких задавала тон у загальноєвропейському літературному процесі». 
Теза сучасного дослідника у зворотньому русі до витоків суголосна і 
визначенню Г. Костюком творчої манери В. Винниченка за ознаками 
нового літературного стилю на прикладі першого опублікованого опові-
дання як «межового каменя, межового стовпа», що відділяє критичний 
реалізм від новоромантизму. Аналогічної думки притримувалися О. Гер-
майзе, який, разом з багатьма сучасниками, помітив у «Силі і красі» «ін-
дивідуалізм та романтику сильної натури» і винниченківський бунт «…
проти мертвотного спокою, проти… повільности, застою»; Ю. Тищен-
ко: «В. Винниченко утворив нову еру в нашому письменстві»; М. Сріб-
лянський, проводячи винниченкову демаркаційну лінію «між двома 
окресами нашого письменства — «старим» натуралістично-побутовим 
малюванням громадян різних станів, кольорів, запахів і новим періодом 
аналітичного розгляду душі окремої одиниці, людини»; І. Кончіц, на-
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голошуючи на психологічній глибині дослідження внутрішнього світу 
персонажів письменником, що дорівнювала глибині Ф. Достоєвського, 
— «Винниченко з’явився на полі українського письменства раптово, яко 
результат невидимої творчості, і це ще раз свідчить про невпинний роз-
виток національної душі. В творах його сконцентрувалась вся сучасна 
Україна».
 Серед змальованих письменником типажів різноманітних со-
ціальних верств значна кількість декласованих, кримінальних елемен-
тів, що викликало до життя порівняння «український Горький» і осуд 
певних читацьких кіл за те, що митець дивиться на своїх героїв їхніми 
ж таки очима, змушуючи і його, читача, «бачити світ і людей їх очима» 
і що він «…не обурюється, не сердиться на тих людей, ані на суспіль-
ність, що їх зробила такими…Те, що зі становища суспільності злочин, 
крадіж, проституція, ошуканство — тут не має ніякого значення, тут се 
просто «робота», щоденне заняття, спосіб життя». Для В. Винничен-
ка важливий суб’єктивно-емоційний план зображуваного, яке, будучи 
складовою соціально-історичного контексту, виступає інструментарієм 
психологічного дослідження образу-персонажа. Власне, проникнення 
в психологію з метою пізнання особистісних якостей героя і є світогляд-
но-естетичною практикою митця, який, за визначенням Лесі Українки, 
«аналізував натовп, розклав його на особистості і, таким чином, погли-
бив і загострив його психологію».
 Також яскравою прикметою винниченкової прози була її 
живомовність, яку вичерпно охарактеризували С. Єфремов: «Новий світ, 
отой світ розбурханих людей, що або задихаються серед старих обставин, 
або домагаються права на ціле, нове життя, розчинився перед нами в тво-
рах молодого письменника, і навіть зовнішні дефекти, отой волохатий, ча-
сто необроблений стиль, ота наче навмисне додержана недбалість — ніби 
лицюють до його стихійної, нестримної сили. І поруч з цим — ковані ха-
рактеристики, глибокі психологічні екскурси, той, щиро український гумор, 
що уникає зовнішніх ефектів і позначається десь тільки у виразі, в кути-
ках уст, але тим глибше робить враження, нарешті — теплі тони фарб» і 
Леся Українка: «Тільки талант може створити ці живі фігури, ці природні 
діалоги…». Хоча коли говорити про суто лінгвістичний аспект, то, критич-
но оцінюючи свої знання української мови, В. Винниченко зізнавався: «З 
страхом і соромом бачу, як я погано знаю рідну мову», і брався «за уважне 
студіювання словника Б. Грінченка, а по змозі й живої народної мови».
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 Модернізм як культурне явище є складною комплексною струк-
турою різноманітних чинників (суспільних, ідеологічних, художніх, 
естетичних, пошуків стильових модифікацій, нових виражально-
зображувальних засобів тощо), які представляють не лише певне аван-
гардистське спрямування, але й творчість митців, що в тій чи іншій 
мірі займають особистісну щодо них позицію (А. Бєлий, П. Валері, 
Д. Джойс, Ж. Жіроду, Ф. Кафка, Р. Музіль, М. Пруст та ін.). Це в повній 
мірі стосується і творчості дебютного періоду В. Винниченка. Незва-
жаючи на спроби сучасників втиснути його прозу в «прокрустове ложе» 
тієї чи іншої художньої системи, творчий доробок письменника не вкла-
дався в теоретично обгрунтовані класифікаційні рамки. На цьому на-
голошували вже перші рецензенти Винниченкової прози, констатуючи 
той факт, що «…серед гурту наших українських письменників визначна 
постать Винниченка стоїть цілком окремо, осторонь од усіх».
 Окремішність В. Винниченка не завадила академіку 
М. Грушевському розглядати його творчість як типову для української 
літератури початку ХХ ст. в опублікованому 1908 року «Літературно-
науковим вісником» дослідженні «Сучасне українське письменство 
у його типових (курсив наш — Т. Я.) представниках».
 На тлі загального прихильного ставлення до молодого прозаїка 
не слід забувати і про негатив у сприйнятті нових персонажів, про що 
мовилося вище, життєвих колізій у прозі письменника, які узагальнено 
визначалися читацькою громадськістю як «горьківщина», що зафіксова-
но зокрема й у «Спогадах» Є. Чикаленка.
 У другому періоді творчості В. Винниченко порушенням про-
блем моралі як засадничих у соціально-політичному перетворенні світу 
та розбудови його на соціалістичних засадах, що забезпечить досяг-
нення людського щастя, а також з метою анатомування різноманітних 
психологічних типів і зокрема апробації теорії «чесності з собою» 
у несподіваних, здебільшого провокаційних ситуаціях, свідомо створює 
низку дихотомій, серед яких: якісно новий підхід до завдань літератури 
— переважно негативна рецепція критики аж до відвертого заперечення 
народниками; експериментальний метод письма — шок в середовищі 
прогресивно налаштованої інтелігенції; бачення нового суспільного 
життя через призму теорії «чесності з собою» — суперечності влас-
ного світогляду (художник — доктринер, догматик — естет, марк-
сист — ніцшеанець, соціаліст — національно свідомий, прихильник 
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індивідуальної філософії — апологет «стадного» інстинкту, а чого вар-
тий лишень вислів І. Лисяка-Рудницького: «На політичну арену вихо-
дить тип революційного юнака з «Комуністичним маніфестом» в одній 
кишені й з «Кобзарем» у другій», інтерпретований Я. Пеленським щодо 
політичного мислення письменника-революціонера: «нешлюбна дити-
на Карла Маркса з вродливою і темпераментною українською молоди-
цею»!); пошуки «нової моралі» — принципове несприйняття та осуд 
міщансько-обивательською читацькою аудиторією і т. ін..
 Кого ж здебільшого зображує В. Винниченко у своїх творах, що 
викликало вибух громадського обурення? За висновком В. Марка, у дра-
матургії «…переважно представників інтелігенції, зокрема художньої 
(«Memento», «Чорна Пантера і Білий Медвідь»), наукової («Брехня», 
«Натусь», «Пригвождені», «Закон»), а також революціонерів («Дисгар-
монія», «Великий Молох», «Базар»). […] У комедіях «Панна Мара» і 
«Великий секрет» автор звертається до життя поміщицької й буржуазної 
родин. У драмі-притчі «Пророк» відображено зіткнення представників 
двох середовищ — комерційного і духовного». Власне, ці ж персона-
жі представлені і в романістиці другого періоду («По-свій», «Божки», 
«Чесність з собою», «Рівновага», «Хочу!», «Записки кирпатого Мефіс-
тофеля», «Заповіт батьків»), оскільки письменник розгортав порушені 
в драматургії проблеми на сторінках великої прози.
 Серед активних критиків творів В. Винниченка, особли-
во оповідання «Момент» і скандального драматичного трикутника 
«Дисгармонія» — «Великий Молох» — «Щаблі життя» (головний 
об’єкт розгрому), романів російською мовою, а в підсумку — принципу 
«чесності з собою» загалом, адже саме вона є тією віссю, навколо якої 
обертається вся проблематика доробку письменника другого періоду, — 
насамперед М. Гехтер («Щаблі» — «торжествений гімн проституції»), С. 
Єфремов (вражаюча назва статті — «Літературний намул», а написати її 
напоумив автора Є. Чикаленко з благою метою «відвернути» драматурга 
від «таких тем»!), І. Нечуй-Левицький («еротист», «еротоман» «запо-
взявся витовмачити тільки полову справу, наче од цього залежить будуще 
спасіння й добробуття усього суспільства»), С. Петлюра (герой В. Вин-
ниченка — індивідуаліст, не здатний «піднятись понад своє маленьке я і 
злитись в могутньому колективному ми»), М. Сріблянський («чесність 
з собою» взагалі руйнівна для будь-якої моралі), Г. Хоткевич («Щаблі» 
— «апотеоза самця та ще й соціаліста»), П. Христюк («чесність з 
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собою» — «етична норма Ніцше»), Є. Чикаленко (про повість «Чест-
ность с собой»: «М. С. Грушевський […] написав з приводу цієї повісти 
Винниченкові — чи не можна вже перемінити тему, бо «прочія части 
тіла ображаються» […] Всі жінки в повісті тільки й думають, тільки й 
роблять, що віддаються любимим і нелюбимим і просто навіть молодим 
і здоровим мужчинам у номерах; по грубому, але справедливому висло-
ву В. П. Степаненка, всі жінки в повісті Винниченка рвуться до «бугая») 
та ін.. Щодо жіночого питання, то В. Винниченко цілком реалістично 
зображував жінку «жертвою протесту», що детально дослідив М. Воро-
ний на основі драми «Брехня».
 Усе перелічене вище є складовими довготривалої літературної 
полеміки, до якої приєднаються широкі кола читачів, що врешті-решт 
призведе до переслідувань, цькування, тобто, по суті, до публічного суду 
над письменником, головними звинуваченнями на якому, як побіжно 
зазначено вище, фігуруватимуть здебільшого надмір сексуальної про-
блематики, «пропаганда» проституції та вільного кохання, евтаназія 
(за сучасною термінологією), еротизм, розвінчання передових людей 
часу — революціонерів тощо.
 Аналізована ситуація чітко ілюструється епістолярними діа-
логами В. Винниченка і М. Коцюбинського. Перед від’їздом на Кап-
рі, Винниченко ділиться з Коцюбинським своїми творчими планами, 
обґрунтовуючи рішучі настрої боротьби з «крикунами»: «Думаю також 
працювати там над одповіддю всім крикунам, що підняли такий галас 
з приводу «Щаблів». Найбільше смішить мене їхній переляк і їхнє за-
ступництво за життя. Не менше смішно й те, що вони хотять мене «об-
разумить» тим, що не хотять приймать до друку в «Раду» і «Вістн [ик]» 
нічого в жанрі «Щаблів». (М. Коцюбинський позитивно оцінив збірник 
«Дзвін», зокрема п’єсу В. Винниченка «Щаблі життя»).
 «А тим часом свої погляди в тих же органах проводять всяки-
ми праведними й неправедними шляхами. І тут же з невинним вигля-
дом кричать про насильство уряду над думками 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, спираються на те, що читачі 
дуже незадоволені моїм таким писанням. Приводять приклад, що група 
селян прислала в редакцію (колективного) листа, щоб в «Раді» більш 
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не містили таких оповідань, як «Момент». (Оповідання теж було різко 
критиковане в українських часописах, але водночас дістало позитивну 
оцінку російської критики).
 А «Момент» в перекладі на російську в Петербурзі, Женеві і 
взагалі скрізь, звідки я міг дістати звістки, зробив мені так зване «ім’я» 
серед російських читачів. […] А коли знатиму, що не всі укр [аїнські] 
читачі такі, як та «група селян», то ніякі ні свої, ні чужі цензури не забо-
ронять сказати те, що вистраждано і виношено під серцем».
 М. Коцюбинський зрозумів наміри В. Винниченка адекват-
но: відповідь на критику мала бути написана у відповідному жанрі — 
публіцистичному. Проте Винниченко ще не осягнув у достатній мірі 
можливостей публіцистики, високо поціновуючи суспільне призначен-
ня 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» 
публіцистичною працею? Я, принаймні, так зрозумів Ваші слова. І 
не думаю! Одповідатиму працею в такій же формі, в якій досі писав».
 Проте мине не так багато часу, і Винниченко знов і знов звер-
татиметься до публіцистики, зокрема до форми «відкритого листа». І як 
завжди, письменника цікавить авторитетна думка найближчих друзів, 
в першу чергу, звичайно, М. Коцюбинського: «Посилаю Вам свою бро-
шуру. Дуже цікаво знати Вашу думку про неї. Коли можете мені напи-
сати 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» (Мова про брошуру «О морали го-
сподствующих й угнетённых. Открытое письмо моим читателям й 
критикам»(Львів, 1911) — полемічну відповідь В. Винниченка крити-
кам його творів та теорії «чесності з собою»).
 М. Коцюбинський відповідав: «[…] Ще заким прочитати її, я собі 
думав: «навіщо писати одповіді критикам, чи полеміка з ними придається 
на що? Чи не краще белетристові лишиться белетристом, ніж виступати 
в невдячній ролі коментатора власних творів?» […] В кожному разі стало-
ся добре, що Ви висловились вже, зайняли певну позицію перед читачем, 
і тепер легше буде йому розібратися у тому недостатньому ґвалті, який 
знявся з приводу останніх праць Ваших. І будемо сподіватись, що Вам 
не доведеться більш міняти перо белетриста на інше».
 М. Зеров писав, що на зміну «повістям» першого періоду 
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прийшли «імпресіоністична новела та роман з психологічним завдан-
ням, запальна драма з претензією покладати основи соціалістичної 
моралі». Літературознавець також узагальнено-образно охарактеризу-
вав ставлення В. Винниченка до власної творчості та своїх завдань як 
белетриста і реакцію читацького загалу на обраний митцем новий шлях: 
«ширший і принадніший, як видавалося самому письменникові — не-
безпечний та непевний, як видавалося тогочасній критиці».
 Головним постулатом мистецької доктрини В. Винничен-
ка було завдання літератури впливати на зміни в суспільному житті. 
Звідси «тенденційність», «публіцистичність», «проповідництво», 
«філософствування», «менторство», що категорично засуджували й 
аргументували неприйняття такої (курсив наш — Т. Я.) творчості 
митця його сучасники С. Єфремов, М. Євшан, І. Кончіц, І. Личко, 
М. Сріблянський, П. Христюк.
 У будь-якому випадку і перший, і другий етапи творчості 
В. Винниченка надали українській літературі «значення революції».
 У 1920 році, у Харкові, Винниченко напише заяву «До ЦК 
КП(б)У», в якій, по-перше: проаналізує причини відсутності умов 
для закінченого соціалістичного будівництва на Україні і вкаже на єдину 
політичну силу, спроможну його здійснити: «Але не тільки послідовний 
марксист — кожен, хто не живе з чужої праці, мусить визнати, що тільки 
комуністична партія гарантує працюючим повне, неминуче визволен-
ня з-під класового пригноблення…»; по-друге: підкреслить тенденцію 
до створення й розвитку української робітничо-селянської державності; 
по-третє: схвалить і дасть високу оцінку широкомасштабній політиці 
КП ( б) У в національно-культурній сфері: «… можна з певністю сказа-
ти, що дійсно тільки політика комуністичної партії послідовно й точно 
переведена в життя, може в найбільшій мірі задовольнити всі вимоги 
духовного розвитку працюючих широких мас; можна сказати, що ніяка 
інша влада не може по соціальному характеру своєму так глибоко, так 
правдиво прийнятись за освіту й розвиток нийтемніших, найбільш при-
гноблених верств нашого народу, як влада Радянська, керівником якої 
являється комуністична партія». Дана заява є зразком численних спроб 
В. Винниченка-письменника і політичного діяча поділитися з тогочас-
ним керівництвом Радянської України своїми тривогами, роздумами і 
пропозиціями щодо її прийдешнього.
 У травні 1920 – вересні 1920 р. відбулася поїздка до Москви 
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на переговори з радянським урядом. Ключовий пункт програми В. Вин-
ниченка — статус України як незалежної соборної держави. Більшовики 
не приймають умов, що змусить письменника покинути батьківщину на-
завжди. Вже за кордоном він оголошує війну РКП і КП ( б) У, викриває 
централізаторську, імперську політику нового режиму і продовжує 
уважно слідкувати за процесами в суспільному житті України.
 У 1922 р. В. Винниченко разом з М. Шаповалом редагує 
літературно-громадський місячник «Нова Україна», друкує в ньому статті 
на громадські та культурні теми. До кінця життя багато уваги письмен-
ник приділяє критиці більшовизму («Не у всьому чесні з собою», «Лист 
до українських робітників і селян» (1920), «Революція в небезпеці» 
(1920), «Новооткрытый народ» (1921), «Поворот на Україну» (1926) та 
ін.), а також сподіванням на українську державність («Була, є й буде» 
(1948), «Заповіт борцям за визволення» (1949), «Два спростосовання» 
(1950)).
 У 30-их рр. В. Винниченко напружено працює над утопічною 
теорією побудови нового, ідеального, гармонійного суспільного ладу 
(конкордизм). Гасло «повернення до матінки-природи» стає принципом 
життя і побуту В. Винниченка.
 У 1937 р. письменник розгортає велику дипломатичну акцію: 
складає меморандум, у якому проголошує ідею «Європейського про-
текторату України». Він передбачає воєнний конфлікт між гітлерівсь-
кою Німеччиною і сталінським СРСР, і звертається до президентів усіх 
великих держав світу з пропозицією домогтися проголошення України 
незалежною державою під протекторам Ліги націй.
 Восени 1934 р. подружжя Винниченків переїздить на південь 
Франції у селище Мужен. Відтак розпочинається плідний етап еміг-
рантської творчості письменника — так звана «муженська доба», коли 
В. Винниченко продовжить концептуально-художні пошуки реалізації 
кінцевої соціальної мрії — досягнення щастя — на рівні окремо взятого 
індивіда і суспільства як такого загалом. Слід зауважити, що парадигма 
пошуків В. Винниченка від «материкових» творів до творів останньої 
еміграції разом зі зміною політичної орієнтації та крахом комуністичних 
переконань сформувалась у соціально-філософську систему (конкор-
дизм), пропагандою якої засобами мистецтва (романи «Нова заповідь» 
(1931-1932), «Вічний імператив» (1936), «Лепрозорій» (1938)) і громад-
ської діяльності письменник був перейнятий до останніх днів.



18

 Як відомо, з початку 1930-х рр. і до кінця 1980-х твори В. Вин-
ниченка в УРСР були загалом вилучені з нормального культурного обігу. 
Винниченкознавство як літературознавча ділянка існувало й розвивало-
ся лише завдяки дослідженням науковців діаспори. 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  
розглядатися у її зв’язках з художніми явищами європейської літератури 
кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.
 В авангарді цього безпрецедентного руху — винниченкозна-
вець, доктор філологічних наук В. Панченко: саме завдяки його зусиллям 
в період штучно інспірованої кризи україномовної преси і видавництв 
з’явилася книга В. Винниченка «Раб краси» (1994 р.) з ґрунтовною пе-
редмовою, повістю, циклом оповідань, щоденниковими записами, уні-
кальними критичними матеріалами для учнів старшого шкільного віку.
 Десять років по тому у статті «Про енергетику творчості В. Вин-
ниченка як інтегрований критерій її оцінки» Г. Клочек наголосив: «На 
багато питань, що стосуються зазначеної проблеми, знаходимо відповіді 
в дослідженнях наших літературознавців, і передовсім, у працях Володи-
мира Панченка. Його аналіз постаті письменника є тверезим, об’єктивним, 
позбавленим наукової міфотворчості, витоки якої, будемо відверті, ча-
сто зумовлені нашим бажанням «підтримати національного виробника» 
художньої продукції».
 Перша супутня книга, яку тримає в руках читач, є доповненим 
поєднанням І, VІІІ та почасти ІХ розділів тому «Володимир Винничен-
ко: «БО Я — УКРАЇНЕЦЬ» з трилогії «Стилет і стилос трьох степовиків» 
С. Колісника та автора передмови, і стрижневим наративом її залишаються 
дослідження В. Панченка та кіровоградських науковців.
 Утім, необхідно зробити кілька суттєвих зауваг. Насамперед, 
пропонована книга, відповідно до авторського композиційного при-
йому пуантилізму  зберігає названу стильову характеристику, проте 
поповнюється новими текстами (про заняття малярством, наприклад), ав-
торами, багатоплановістю висвітлення подій та участі в них В. Винниченка, 
зокрема в останньому блоці, присвяченому українським визвольним змаган-
ням 1917–1920 рр.. 
 Додані матеріали покликані створювати, як і в основному 
томі, інтелектуальну ауру для самостійного осмислення реципієнтами 
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запропонованої лектури.
 Насмілюсь повторити її характеристику, сформульовану О. Тара-
ном у передмові до основного тому: «По-перше, з’являється інтелектуальна 
інтрига. Автори добре продумали й урізноманітнили характер поєднання 
текстів, що застерегло від одноманітності. При переході від одного фрагмен-
та до іншого важко передбачити, яку асоціацію запропонують упорядники. 
По-друге, стильова домінанта кожного з науковців, представлених у проекті, 
особливо яскраво увиразнюється на тлі інших. І це створює поліфонію 
гуманітаристики, яка спонукає до діалогу, співтворчості. Впродовж усього 
викладу на історичному тлі даються певні літературознавчі та лінгвістичні 
ключі до усвідомлення  взаємозв’язків у розвитку українського і світового 
історико-культурного процесу, причин зміни пріоритетів художнього осмис-
лення і відтворення дійсності В. Винниченком». 
 Важливою ознакою книги є також її суто прагматична 
спрямованість: у рубриці «Перерва на урок» пропонуються конкретні робочі 
конспекти, без будь-якого кон’юнктурного цензурування та обмежень, що 
стало реальним підтвердженням висловленого С. Михидою у вступному 
слові до трилогії припущення, що «кожен читач може стати співавтором-
пуантилістом, додаючи до загального полотна власні цяточки-фарби, попо-
внюючи і збагачуючи його».
 Користуючись нагодою, перепрошую авторів проекту і читачів 
за допущені в основному томі стилістичні, граматичні та суто технічні 
огріхи, які максимально виправлені у дубльованих матеріалах супутньої 
книги.
 Принагідно висловлюю вдячність науковому керівнику 
Михиді С.П., рецензентам Дмитруку В.І., Нудному В.М. і Дмитренку А.С. за 
моральну підтримку і надання вагомої консультативної допомоги. 
 Вітаю подвижництво учителів, які в наш нелегкий час продо-
вжують творчо працювати задля прийдешнього України — національно 
свідомої молоді, яка — віримо — розбудує демократичну державу.
 
 Одночасно автор-упорядник складає подяку випускнику 
гімназії № 9, відомому в Україні підприємцю і меценату Максиму 
Станіславовичу Березкіну за безкорисливу допомогу та фінансове за-
безпечення видання.

Т. Яровенко 
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: 
ВІД ЄЛИСАВЕТА ДО МУЖЕНА

(Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами 
досліджень В. Панченка, Г. Клочека,  В. Марка,  С. Михиди,  
О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.)  

 «Ви уявіть собі: я родився в степах. Ви розумієте, до-
бре розумієте, що то значить «в степах»? Там, перш усього, немає 
хапливості. Там люди, наприклад, їздять волами. Запряжуть у широ-
кий, 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, пройдеть-
ся з батожком 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 кругами плавають шуліки; часами, як по дроту, в ярок 
спуститися чорногуз, м’яко, поважно, не хапаючись. Там нема хапли-
вості. Там кожен знає, що скільки не хапайся, а все тобі буде небо, та 
степ, та могили. І тому чоловік собі їде, не псуючи крові хапливістю, і, 
нарешті, приїжджає туди, куди йому треба.
 Отже, я виріс у тих степах, з тими волами, шуліками, задума-
ними могилами. Вечорами я слухав, як співали журавлі біля криниць у 
ярах, а у день, ширина степів навівала сум безкрайності. В тих степах 
виробилася моя кров і моя душа».

Володимир Винниченко
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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 Кирилович Винниченко (Далі – В.В.)
 16 серпня 1890 р.  – Початок навчання у Єлисаветградській 
класичній чоловічій 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 універ-
ситету.
 Лютий 1900 р. – У Харкові засновується Революційна Ук-
раїнська партія – РУП.
 4 лютого 1902 р. – Арешт В.В. за активну участь у революцій-
ному  національно-демократичному русі. Після кількох місяців слідства 
його випускають з тюрми. Але з університету виключають і забороня-
ють жити в Києві.
 Осінь 1902 р. – В.В. забирають на військову службу до 5-го 
саперного батальйону (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 лю-
того того ж року вважається «в бігах».
 1903 р. – за кордоном (Галичина) веде партійну роботу як член 
РУП: пише брошури, листівки, відгуки; перевозить їх на Наддніпрян-
щину.
 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 («Го-
лота», «На пристані», «Темна сила», «Уміркований і щирий», «Малорос 
– європеєць», «Студент» та ін.).
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 1905 р. складає іспити в Київському університеті св. Володимира.
 Вересень 1906 р. – Третій арешт В.В. Ув’язнення в Люк’янівській 
тюрмі.
 Жовтень 1907 р. – В.В.  випускають до суду на поруки під за-
ставу в 500 зол. карбованців.
 12 жовтня 1907 р. – День, коли мав відбутися суд. Перехід В.В. 
через австрійський кордон.
 1907-1914 рр. – Друга еміграція. В.В. живе у Львові, Відні, Же-
неві, 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», «Заповіт батьків», «Рівновага», «По-свій», «Бож-
ки», «Великий Молох», «Мементо», «Чужі люди», «Базар», «Брехня», 
«Чорна Пантера і Білий Медвідь».
 28 березня 1911 р. – Одружується з Розалією Яківною Ліфши-
ць, студенткою факультету медицини Сорбоннського університету (Па-
риж).
 1914-1916 рр. – У видавництві «Знання» вийшло зібрання 
творів В.В. у російському перекладі (8 томів).
 Травень 1914 р. – В.В. з дружиною нелегально переходять кор-
дон, повертаються на Україну. Бере активну участь у підпільній діяль-
ності УСДРП.
 1 серпня 1914 р. – Початок першої світової війни. Погром ук-
раїнського політичного і культурного життя. Втеча В.В. до Варшави, 
потім – переїзд у Підмосков’я.
 1914-1917 рр. – В.В. на нелегальному становищі. Пише повість 
«Босяк», романи «Хочу!», «Записки Кирпатого Мефістофеля», видає 
тижневик для робітників і селян («Слово»). Відновлює видавниче това-
риство «Дзвін», співпрацює з журналом «Украинская жизнь» (Москва).
 Літо 1915 р. – Під Харковом (с.Карачівка) відбувається конфе-
ренція 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. Перешори Ананьївського повіту).
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 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 уні-
версалу про політичну самостійність України.
 29 квітня 1918 р. – Гетьманський переворот. До влади прихо-
дить Павло Скоропадський. В.В. напівнелегально живе на дачі академі-
ка 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 Ди-
ректорії.
 14 грудня 1918 р. – Війська Директорії зайняли Київ.
 22 січня 1919 р. – У Києві збирається Конгрес трудового на-
роду України, який проголошує об’єднання віками розірваних частин 
українського народу – Галичини, Закарпаття, Буковини й Наддніпрян-
щини – в єдину нероздільну Українську Народну Республіку.
 11 лютого 1919 р. – В.В. виходить з Директорії, зрікається уря-
ду 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 держави в свої руки.
 Весна 1919 р. – В.В. перебуває у містечку  Земмерінг під Віднем.
 Кінець 1919 р. – Втрата українською армією майже всієї ук-
раїнської території. У В.В. з’являється ідея «одягти більшовизм в ук-
раїнську ідею». 
 21 березня 1919 р. – В Угорщині встановлюється Радянська 
влада.
 30 березня 1919 р. – В.В. прибуває в Будапешт на переговори  з 
Бела Куном.
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 9-12 вересня 1919 р. – Закордонна конференція УСДРП у Відні. 
На цій конференції створюється Закордонна група Української комуніс-
тичної партії.
 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 Закордонної делегації УПСР (Української партії соціалістів-ре-
волюціонерів). Обговорюється ідея єдиного блоку і можливості поїздки 
В.В. на Україну. 
 Кінець 1919 р. – початок 1920 р. – «Радянофільський період» 
в політичній біографії В.В.
 Травень 1920 – вересень 1920 р. – Поїздка до Москви, пере-
говори 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 Пел-
лендорф під Берліном. У памфлеті «Революція у небезпеці» дає вбив-
чу характеристику більшовизму. Після цього В.В. «обтрушується» від 
політики і заглиблюється в літературу, вивчає німецьку і французьку 
мови.
 Початок 20-х років – період великого творчого піднесення. 
Пише романи «Сонячна машина» (1921-1924), «Поклади золота» (1926), 
новели з циклу «Намисто» (1921-1928), драми «Пісня Ізраїля», «Вели-
кий 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 місячник «Нова Україна», друкує в ньому статті на 
громадські та культурні теми. Закладає комерційне кінотовариство 
«Українфільм» (воно не розгорнуло своєї праці).
 Лютий 1925 р. – Переїзд з Німеччини до Франції. До 1934 р. 
В.В. разом з дружиною мешкають у Парижі.
 Жовтень 1934 р. – переїзд на постійне помешкання в с. Му-
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жен (біля м. Канни). Винниченки купують садибу, засновують свій хутір 
«Закуток».
 З 1932 р. – Робота  над утопічною теорією побудови  нового, 
ідеального, гармонійного 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), 
«Лепрозорій» (1938).
 1939-1945 рр. – Друга світова війна. «Мертві роки» в житті 
Винниченка-письменника. Злидні. Невдалі спроби податися до Амери-
ки. Арешт у червні 1941 р. німецькою жандармерією, недовге перебу-
вання 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.

***
 «У домінуючій більшості досліджень перевага віддається ху-
дожньо втіленому «авторові», що, безумовно, має науковий сенс, осо-
бливо, коли мова йде 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 художності, а також вико-
нати функцію, про яку, на жаль, мало згадуємо – повернути літературі, 
а надто українській, яка має імідж соціально і національно (це нітрохи 
не перебільшення, і, звичайно, не гандж, скоріше тенденція, яка вно-
сить елемент дисгармонії з огляду на естетику) заангажованої, дещо 
втрачений авторитет за рахунок 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 з пріоритетних завдань 
сучасного літературознавства. Ось тут категорія «особистість митця» і 
виконає свою місію».

С. Михида
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І
РОДОВІД

 Рід Винниченків з’явився у херсонських степах (на території 
теперішньої Кіровоградщини) за часів кріпаччини. Згідно з родовими 
переказами, місцевий поміщик Шишковський виміняв у такого ж, як 
сам, полтавського поміщика, три селянські сім’ї на кількох мисливсь-
ких собак. Серед тих селян із Полтавщини були й предки Володимира 
Винниченка.
 Оселилися вони в селі Веселий Кут (тепер Григорівка Ново-
українського району Кіровоградської області). Маєток же пана Шиш-
ковського, який виміняв кріпаків на гончих псів, знаходився в сусідньо-
му селі. За тодішнім звичаєм, назва його мала увічнити ім’я господаря, 
тому й стало воно називатися Шишкіне, і називається так і понині. Гри-
горівка ж (як коротко називали своє село селяни) після реформ Олексан-
дра 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 Яв-
доха. Займалися вони хліборобською працею, а також чумакуванням. 
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 Наприкінці 1923 року, прочитавши «Спогади» Євгена Чикален-
ка, в яких ішлося й про його родину, В. Винниченко вважав за потрібне 
поправити мемуариста: «мій батько заможним ніколи не був. Пастух, 
наймит по економіях, себто з торгівлі, але потягло на землю; взяв в орен-
ду в одного шахрая поміщика землі, той його обібрав і викинув з землі. 
Після того в шуканні за землею подалась уся родина в Сибір на пересе-
лення. Не добралась до Сибіру, осіла десь коло Челябінська, страшенно 
бідувала і втекла знов на Україну». Про те, що Кирило Винниченко за-
молоду чабанував, вже на початку 1990-х згадувала й племінниця пись-
менника Любов Андріївна Винниченко. Доводилося йому також разом 
із молодшим братом Прокопом їздити в Крим по сіль. З батькової «чу-
мачки», власне, й починається історія Володимира Винниченка.
 Справа в тому, що, везучи сіль до Веселого Кута-Григорівки, 
Кирилові й Прокопові Винниченкам нерідко доводилося зупинятися 
на нічліг у Єлисаветграді, на вулиці Солдатській, 49, де був заїжджий 
двір, який утримувала вдова Євдокія Павленко.
 Була вона старшою за Кирила на п’ять років і мала вже трьох 
дітей: від першого чоловіка — доньку Марію (за прізвищем батька Ро-
дашевську), від другого — синів Андрія й Ілька (Павленків). Будинок 
на Солдатській, за згадками самої Євдокії Павленко, виглядав так: «Ма-
ленька хата, власна, в якій жила родина, на нижній вулиці, у Єлисаветі, 
й де народився Володимир, мала двір і садок. У дворі були будівлі, ма-
ленький 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 від-
кривався степ. «Мілітарна» назва вулиці не була випадковою, оскільки 
в першій половині XIX ст. Єлисаветград мав статус військового посе-
лення, а ще раніше, в середині XVIII ст., Єлисавета Петрівна звеліла збу-
дувати тут, на західному березі Інгулу, земляну фортецю — південний 
форпост Російської імперії. Нижче від фортеці, вздовж річки, тяглася 
Солдатська слобода, де мешкали офіцери й солдати Пермського полку.
З південного боку Солдатська впиралася у вулицю Садову, яка називала-
ся так тому, що виходила на знаменитий Міський сад, місце відпочинку 
й розваг єлисаветградців. А від Садової шлях вів на Веселий Кут-Гри-
горівку, їхати до якої — не менш як 70 верст…
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ІІ
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, довідкові, навчальні й навіть наукові видання 1990-х 
рр., на жаль, внесли чимало плутанини в цілком ясне питання, що 
стосується місця народження письменника. Ясне, оскільки ще в 1987 
р. кіровоградський літературознавець Микола Смоленчук розшукав ме-
тричну книгу Єлисаветградської церкви Володимирської Богоматері, 
в якій рукою протоієрея Захарії записано, що 17 липня 1880 р. в цій 
церкві було хрещено хлопчика, Володимира Винниченка, який народив-
ся 16 липня; батьки його «Кирило Василів син Винниченко, селянин-
власник із села Веселого Кута-Григорівки Єлисаветградського повіту 
Бешбайрацької волості», та «Євдокія Онуфрієва дочка, законна його 
дружина. Обоє — православного віросповідання».
 Отже, Володимир народився в Єлисаветграді 16 липня 1880 р. 
— і наступного дня був хрещений у місцевій церкві. А заплутав справу 
секретний циркуляр департаменту поліції від 2 квітня 1903 р. в якому 
повідомлялося, що колишній студент, «вольноопределяющийся» Воло-
димир Винниченко, який утік із батальйону і «считается в бегах», «про-
исходит из крестьян деревни Великого Кута Витязевской волости Елиса-
ветградского уезда Херсонской губернии». Витязівська волость справді 
існувала в Єлисаветградському повіті, от тільки в її складі не було Вели-
кого Кута! Зате в сусідній — Бешбайрацькій — волості можна було від-
шукати саме той Веселий Кут-Григорівку, де й жив Василь Винниченко 
зі своєю великою родиною. (Між іншим, у Бешбайраках, недалеко від 
Веселого Кута-Григорівки, народився 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 нижній вулиці в Єлисаветі»…
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ІІІ
«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 «найменшеньким», таким собі «царем і богом», 
якому всі догоджають, Виннченко пізніше напише в оповіданні «Віють 
вітри, віють буйні…» Там є цікавий момент майже інстинктивного зма-
гання двох дітей — шестилітнього Гриня і дев’ятилітньої сироти Сань-
ки-Рябухи — за верховенство, за право тримати у своїй владі іншого.
 Отже — владність, яка рано виявилася. Десь у 1911-1912 рр. 
Євдокія Онуфріївна Винниченко, яка тоді мешкала в Києві, розповідала 
невістці Розалії Яківні про дитячі 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, зне-
нацька вистрибував зі своєї схованки й вимагав данини. Він ніколи не за-
бирав усього, а тільки невеличку частину. І це не від жадності до ласощів, 
але для того, щоб показати свою силу, владність. Коли бідний данник 
починав плакати, Соловій-Розбійник вертав йому одібране, давав поти-
лишника 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 потрібне. Проте сусіди, батьки бачили, що дити-
на «незвичайна».
 Історію з «Солов’єм-Розбійником» легко впізнати, читаючи 
оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник», написане ним 1912 
року у Франції. «Федько сидить у себе на воротях, як Соловей-Розбій-
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ник на дереві, і дивиться. Він усе любить або по кришах лазити, або 
на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби скринька така зроблена.  
У тій скриньці й засада Федька…»
 В оповіданні про «халамидника» — безліч прикмет 
єлисаветградського дитинства самого автора. Річка неподалік від будин-
ку, де мешкає родина Федька; базарний місток, що його весною зносить 
крига; паровий млин, з-за якого «сонце хитро виглядає»; церква («бли-
щить кінчик хреста на Богоявленській церкві»)… Все це поставало й 
перед очима малого Володимира Винниченка, коли він біг до Інгулу зі 
своєї Солдатської вулиці. Не випадкова й така деталь: батько Федька 
працює в міській друкарні; у реальному житті працівником друкарні був 
старший брат Володимира Андрій.
 А головне — сам Федько, герой, якому письменник віддав чи-
мало своїх рис. Про таких кажуть: заводій, ватажок, шибеник. «Спокій 
був його ворогом», — у цьому, читаючи оповідання, можна переконати-
ся багато разів. Федько теж тримає своїх ровесників «трохи в терорі»! 
То відбере в них паперового змія, щоб подражнити хлопців, то споку-
сить 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, великодушністю, готовністю у скрутну хвилину махну-
ти рукою на себе самого заради товаришів, яких він «не любить видава-
ти».
 А з якою гідністю приймає він тяжку батькову кару за свої більші 
й менші гріхи! Федько, пише В. Винниченко, «не як всі діти поводить-
ся». В його характері й справді є щось неординарне. Відчайдушність, 
зухвалий виклик загальноприйнятим звичаям і звичкам (внаслідок чого 
оточення сприймає його як «жахливу дитину»), правдолюбство, 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. Перепливаючи якось із дорослими ши-
рокий ставок, Володимир мало не втопився. Врятували старші. Іншого 
разу мчав верхи на коні попереду табуна – кінь злякався чогось, скинув 
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малого вершника. Пощастило: коні, пролітаючи степом, не зачепили хлоп-
чика копитами. Ще якось була подорож на ковзанах по замерзлій річці аж 
до Новомиргорода — це кілометрів сорок, не менше.
 І все ж чимось він таки вирізнявся серед своїх ровесників. 
Мав надзвичайно чіпку пам’ять. Рано навчився читати, — стало-
ся це непомітно для його рідних. Першим «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, повітря, рух. Був гордим, незалежним у вчинках і рішеннях. 
Навіть хворобливо гордим…

ІНТЕРМЕДІЯ ВІД М. СМОЛЕНЧУКА
ПОМИЛКИ У ЖАНДАРМСЬКОМУ ЦИРКУЛЯРІ

(уривки з дослідження)

 Інструктор Полтавського сільського споживчого товариства 
Гордій Коцегуб, котрий у серпні 1920 року в коморі Зіньківського спо-
живчого товариства серед паперів для обгортання краму випадково вия-
вив жандармський циркуляр про Володимира Винниченка, і не підозрю-
вав, скільки клопотів завдасть майбутнім дослідникам життя й творчості 
письменника. Жандармський архів пішов у Зіньковому на обгортки 
не випадково. О. Михалевич, соратник І. Карпенка-Карого, згадує, що 
жандармський архів Єлисаветградського повіту теж продали місцевим 
крамарям на вагу. І не тільки тому, що існувала паперова криза. То була, 
очевидно, одна з форм протесту проти дореволюційного минулого.
 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 
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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 считается въ 
бьгахъ. Сообщая о семъ, департаментъ полиціи проситъ подлежащія вла-
сти принять зависящія мьры къ обнаруженію мьста нахожденія Винни-
ченко и, въ утвердительном случаь, подвергнуть его задержанію и пере-
дать 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, Хер-
сонской губерніи, по окончаніи златопольской гимназіи, поступилъ въ 
1900 году въ число студентов Университета св. Владиміра, откуда уво-
лень 4 февраля 1902 года.
 Подлинное за надлежащими подписями.
Настоящий циркуляръ препровождаю гг. полиціймейстерамъ и ис-
правникамъ 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 народження В. Винниченка згадується на сторінках журналу 
«Київ» у статті П. Федченка. Одні сприйняли інформацію як належне, 
інші піддали сумніву. Такого села на карті Єлисаветградщини ніколи 
не було чи, обережніше висловлюючись, у жодному дореволюційному 
архівному документі виявити не вдалося. Існувало до десятка Веселих 
Кутів, але жодного Великого.
 Я віддавна знав як істину, котра не потребує доведення, що 
В. Винниченко народився у селі Григорівці Новоукраїнського району. 
Літ двадцять тому, створюючи літературно-меморіальний музей І. Ми-
китенка у селі Рівному, чув про те від багатьох — людська пам’ять дов-
га. Говорили численні тамтешні мешканці, хоч ім’я Винниченка кинуто 
було за сім замків, та народові рота не затулиш. Але хто ті люди — забу-
лося.
 І ось тепер почалися колективні пошуки.
 Особливо плутали карти деякі краєзнавці. Вчитель М. Суржок 
твердив, що Винниченко народився на хуторі Веселий Кут біля Ко-
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робчиного Новомиргородського району. С. Кожум’яка повідомляв, що 
тітка письменника, яка вчителювала в Лип’янці Шполянського райо-
ну Черкаської області, казала, нібито Винниченко народився на хуторі 
Бур’януватому біля Коробчиного. А письменник-земляк С. Плачинда 
говорив навіть про хату Винниченків у Коробчиному.
 Надійшов і своєрідний документ — директор Лип’янської се-
редньої школи дав офіційну довідку про загадкову родичку письмен-
ника. «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 Новомиргороді, виступав перед городянами в архієрейському саду (за-
раз на тому місці пустка, жодного дерева). В повісті Винниченка «Кра-
са і сила» події розгортаються на Білій глині (це куток Новомиргоро-
да) у містечку Сонгород. Описи містечка точні, я, наприклад, ходив зі 
Златополя в Новомиргород, дивився на місто і впізнавав його в описах 
Сонгорода, зіставляючи бачене з написаним».
 Усі погляди, як бачимо, звернені в бік Златополя, всі наче змо-
вились і йшли за П. Федченком, який викинув з тексту жандармського 
документа, що Великий Кут знаходився на території Витязівської во-
лості. А од Витязівки, що загубилася у південних степах під Бобрин-
цем, до Коробчиного — Златополя добрих дві сотні кілометрів. 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 Бобринецькому, Знам’янському, Новоукраїнському, Ульянівсь-
кому районах. Потрібно шукати архівні документи. 1886 року в Хер-
соні, 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 Веселий 
Кут- Шишкевичева.
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 Отже, Григорівка на той час мала подвійну назву, до того ж Ве-
селий Кут ішов першим. Важко сказати, до якої волості належало село 
— в межах виділеної шрифтом Витязівської волості поруч із Веселим 
Кутом-Григорівкою значилася чомусь і Бешбайрацька 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 чоловіків, виходить, був трирічний Володимир Вин-
ниченко? Бачиться на тлі наведених статистичних даних і Кирило Вин-
ниченко, молодий чабан 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 Витязівці? Чи 
в Бобринці? У сусідньому Рівному чи Бешбайраках?
 Жандармський циркуляр неточний і у визначенні освіти Володи-
мира Винниченка — вчився він не в Златопільській, а в Єлисаветградській 
класичній гімназії. Архів Єлисаветградської гімназії виявився набагато 
біднішим від Златопільського: 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 та-
ких, що я не наважувався розповісти про них навіть близьким знайомим 
— Володимира Винниченка, виявляється, двічі залишали на другий рік, 
мав він і посередню поведінку. Що це? Пішов до закладу, у якому вчи-
тися синові вчорашнього наймита було не під силу? Але ж гімназист, 
достойний, судячи з архівних документів, найгірших епітетів, у рік 
закінчення гімназії написав знамените оповідання — «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: «Ро-
дился 14 июля 1880 года в с. Витязевке Єлисаветградского уезда в крес-
тьянской семье. Отец его в молодости был пастухом у помещика». Чи 
так це?
 Одному із викладачів місцевого педінституту якась студентка-
заочниця зізналася, що вона — внучка чи правнучка Винниченка й що 
живе ще сестра письменника. Прізвище випускниці викладач забув, хоч 
пам’ятав: родом вона, здається, з Новомиргородського району.
 Знову Новомиргородський район! Чи, бува, не з Коробчино-
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го? Випускників із району на заочному відділі виявилося троє. Колишня 
новомиргородська студентка, якій було написано листа, довго мовчала, бо 
була на якихось курсах,— знову довелося вдатися до місцевих краєзнавців. 
М. Сухов повідомив, що всі новомиргородські випускниці до Винниченка 
ніякого відношення не мають, проте одна чула про правнучку Тамілу, зви-
чайно, має вона інше прізвище. Звідки правнучка — однокурсниця не зна-
ла. Це легко було встановити в обласному відділі народної освіти — Таміла 
Винниченко працювала вчителькою у Миколо-Бабанці неподалік Витязівки 
— як казав колись великий І. Мар’яненко, на бобринецьких хуторах. Ди-
вовижний 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 трива-
лий час до центральних спецфондів. Відповідь довелося чекати довго. Не-
вже і правнучка мовчатиме, 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 Таміла одірвалася від гурту. Коло них при добро-
му здоров’ї проживала Любов Андріївна Винниченко. Ніяка вона не сестра 
письменника, а племінниця. Його самого дуже добре знала — перевалило 
бабусі за восьмий десяток.
 Валентина залишила дві кіровоградські адреси сестер Бовшиків, 
теж родичів Винниченка. Родом сестри з Григорівки — їхня мати була дру-
жиною Прокопа Винниченка, дядька письменника. Під старість Кирило 
Винниченко, батько письменника, доживав віку в Григорівці у Прокопово-
го сина Ілька Винниченка. Сестри добре пам’ятають Кирила Винниченка з 
1921 року — саме тоді оженили Ілька на Любові Андріївні. На весіллі впер-
ше й побачили діда Кирила.
 Особливо багато розповідала про батька письменника Наталя 
Авер’янівна. Казала, що Кирило переїхав у Григорівку з Єлисаветграда, жив 
там десь на Сінній вулиці, 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, друкарем, котрий допомагав йому вчи-
тись у гімназії?!
 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.
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 Намічувана зустріч у селі під Бобринцем не відбулася з поваж-
них причин. Спогади Любові Андріївни Винниченко записані її внуч-
кою Валентиною в присутності двох свідків і скріплені гербовою пе-
чаткою сільської ради. Це не формальність. Любов Андріївна — єдина з 
роду Винниченків, котра знала письменника особисто.
 Повідомлення Л. Винниченко виявилися просто-таки 
сенсаційними. З’ясувалося, батьки письменника походили з Полтавської 
губернії. Григорівські пани виміняли Винниченків та ще дві кріпацькі 
родини, Сущенків і Дрофів, за п’ять мисливських собак. На підставі 
трьох джерел — спогадів Любові Андріївни, чернеток Валентини Вин-
ниченко та її листа від 5 травня 1988 року — вдалося встановити склад 
родини Винниченків: крім батьків, у ній налічувалося шестеро хлопців 
та дівчина. Ось їхні імена — сини Тиміш, Логвин, Зінько, Іван, Кирило, 
Прокіп, дочка Явдоха. Батька 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 Павленко та оженився на ній. У вдови було троє дітей: від пер-
шого 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 десятиліття. Те, що Кирило Винниченко чумакував, 
може, у супрязі з молодшим братом, свідчить про наявність у них бо-
дай пари волів. Було, звичайно, у братів і постійне місце проживання. 
Тільки не в Єлисаветграді — чого б вони тоді зупинялися на заїжджому 
дворі?!
 Родинні взаємини оповідачки з Винниченками такі тісні, що 
їй не можна не вірити. Андрій Павленко і був старшим братом пись-
менника (по матері), який пізніше оплачуватиме навчання в гімназії. 
Отож розкрилася ще одна загадка. Кирило Винниченко пішов у прийми 
до єлисаветградської вдови Явдохи. Спершу жили вони, за свідченням 
Любові Андріївни, на Солдатській вулиці, старші брати закінчили 
на Биковій початкову школу, пізніше вступив туди і Володимир.
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 Про існування брошури Тищенка оповідачка не знала. Така 
була домовленість із Валентиною Винниченко, на яку лягла основ-
на дослідницька робота. І все ж Любов Андріївна розповіла внучці 
анекдотичний випадок із життя Володимира Винниченка, дивовижно 
співзвучний з викладеними у брошурі фактами. «На іспити одягнув він 
бриль, взяв паличку, кирею і пішов до гімназії. Його вигнали, 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 мож-
на, адже Кирило Винниченко у роки навчання сина в гімназії належав 
до селянського стану. Користуючись нинішньою термінологією, батько 
прописаний був у Григорівці, де мав якусь власність. Стає зрозумілішим, 
чому оплату за навчання Володимира взяв на себе в удовиній хаті стар-
ший син Андрій.
 Прояснюється й місце Новомиргородщини у біографії письмен-
ника — Андрій Павленко, кинувши роботу в друкарні, чомусь виїхав з 
Єлисаветграда і влаштувався у Златополі наглядачем місцевої в’язниці. 
З часом він, парубок, зачастив до Коробчиного, що неподалік Ново-
миргорода, й оженився там на Марфі Наумівні Жосан. Анна Наумівна, 
про яку писав директор школи,— сестра Марфи, а не першої дружини 
Кирила Винниченка. Про таку Любов Андріївну ніколи не чула. При-
родно, 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 матеріа-
лові.
 Кирило Винниченко страшенно бідував. Навіть хату продав і 
купив гіршу на Биковій, 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, поселився в одного зі своїх родичів. 
Той дав старому плуг, пару коней і послав у поле. Та Кирило Васильович 
працювати вже не міг. Пішов тоді до Ілька, Прокопового сина:
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— Прийми мене, бо мені там дуже важко.
 І заплакав.
 Він так і жив у племінника до смерті. Помер у Григорівці. Була 
фотографія похорону, 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. Особливо плідною виявилася зустріч Л. А. Винниченко з 
племінником М. Ф. Цибенком. Микола Федорович щиро зрадів приїз-
дові 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 тьотя Люба. А я йому: «Вона сидить у машині». 
Тут і почалися спогади».
 Літ п’ятнадцять тому Цибенку розповідав про Винниченків дід 
Авер’ян Бовшик, другий чоловік матері Ілька Винниченка. Жив він і 
помер у Григорівці.
 Виміняв три родини кріпаків, казав дід Авер’ян, григорівський 
пан Шишчанський чи Охрамовський. Маєток пана, як я й здогаду-
вався, знаходився не в Григорівці, а, пише Валентина зі слів Цибенка, 
«десь, мабуть, у Шишкіно». Село назване так, очевидно, на честь пана. 
У Григорівці, неподалік од річки, донині є ставок, який жителі назива-
ють Охрамовським.
 Згаданий лист пролив якесь світло і на першу назву села — Ве-
селий 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 Цибенко говорив, що поблизу 
були хутори, один з них міг бути Веселий Кут». Одне слово, перша наз-
ва села нинішнім поколінням його мешканців невідома, лишилася вона 
тільки в архівних документах.
 Найцікавіша деталь листа — з семи літ малий Володимир Винни-
ченко їздив до свого діда Василя у Григорівку. Про дитинство Винничен-
ка збереглися різні легенди, що засвідчують велику обдарованість пись-
менника. 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 села, які йому 
належали, однією назвою, хотіли того григорівці чи ні. Реформа відбулась, 
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а офіційні назви сіл лишилися! Знати б, де стояв панський маєток?
 Книжка «Результати подворной переписи 1883-85 годов…» від-
повідала й на це запитання. До Бешбайрацької волості відходило три 
села — Караказелєва, Веселий Кут (Григорівка) та Шишкова (Веселий 
Кут, Шишкевичева). Останнє село — найбільше у волості: три будин-
ки, вісімдесят хат та дві землянки. На лівому боці балки Шутої стоя-
ла… «владельческая усадьба». Отут і жили Шишковські, котрі виміняли 
на собак родину Винниченків, тут, у панських горницях, 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 пода-
ли метричні книги церков, що прилягали до Григорівки. Здавалося, 
переглядати всі книги потреби не було, бо Л. А. Винниченко твердила, 
що письменник народився у Єлисаветграді, обряд хрещення проходив 
у Грецькій 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 особли-
во. Потім Бешбайрацька і нарешті Рівнянські церкви.
 Було всього — відсутність записів за роки і цілі десятиліт-
тя, хитромудрі почерки, коли не допомагала найбільша лупа, та книга 
за книгою поверталися у фонди. І ось у метричній книзі церкви Володи-
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мирської богоматері моя помічниця виявила такий запис за 1880 рік:
 Отож В. Винниченко народився в Єлисаветграді. Доказом того 
є запис акту хрещення на другий день після народження. Привезти не-
мовля з Григорівки, за сім десятків верст, батьки просто не могли. Та 
й хрещеним 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 жандармському 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 вини самого Винниченка. Думаєть-
ся, Григорівка відійшла до іншої волості пізніше, письменник міг і сам 
того не знати. Церковного запису він не читав, витяг для вступу до на-
родної школи у 1887 році брали батьки. Під час складання екзаменів 
на атестат зрілості у Новомиргороді хлопець написав своє справжнє 
місце народження (Єлисаветград), а пізніше став називати таким Гри-
горівку, тоді вже Витязівської волості. Уточнити зміну такого дрібного 
адміністративного поділу як волость через архів не вдалося.
 Метричний запис визначив і точну дату народження В. Вин-
ниченка — 28 (16) липня 1880 року. Завдяки метричному записові ми 
дізналися імена батьків, він водночас засвідчив і достовірність спогадів 
Любові Андріївни Винниченко.
 Так майже через століття вдалося виявити грубі помилки у жан-
дармському документі, поповнити наші знання біографії письменника.
 

***
«Оскільки у моїй статті в «Українській літературній енциклопедії» (т. 
І, 1988) подавалися застарілі (та ще й свавільно двічі переведені на Но-
вий стиль) дані про дату й місце народження Володимира Винничен-
ка, я звернувся до редакції з проханням внести відповідні виправлення. 
Сподіваюся, що це буде зроблено в черговому томі УЛЕ з тим, щоб оста-
точно і назавжди покінчити з історично зумовленими помилками».

Федченко П. 
 Слово і час. – 2000. – № 7.
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НЕСПОДІВАНИЙ РАКУРС БАЧЕННЯ 
«ФЕДЬКА-ХАЛАМИДНИКА» ЯК ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

УСТАЛЕНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ. 

 Кінець 80-их — початок 90-их минулого століття був часом 
суттєвих змін, уточнень, активних нововведень у шкільні програми з 
літератури, які до того ж відбувалися з калейдоскопічною швидкістю. 
Нарешті, для шкільного вивчення було затверджено і творчість В. Вин-
ниченка. То був час свободи вибору і розгубленості перед новоявленими 
можливостями в умовах інерційних проявів померлої епохи як у власній 
свідомості вчителів, так і в практичній шкільній діяльності.
 С. Колісник: «Відразу ж по виходу книги В. Винниченка «Раб 
краси» в гімназії № 9 м. Кіровограда відбулася зустріч з автором-
упорядником, тоді ще кандидатом філологічних наук В. Панченком.  
 Варто зазначити, що видана «Веселкою» книга В. Винничен-
ка накладом 50 000, мала розголос, оскільки це була серія «Шкільна 
бібліотека», а Винниченко тоді тільки-но з’явився у шкільній програмі, 
тому «Раб краси» пішов на замовлення Міністерства переважно у 
шкільні бібліотеки. Також слід додати, що книга з’явилася  саме за-
вдяки зусиллям В. Панченка в період  штучно інспірованої кризи 
україномовної преси і видавництв. 
 Презентація пройшла жваво, оскільки гарантом відвертої 
зацікавленості школярів стали як сам реабілітований класик української 
літератури з його єлисаветградським дитинством і юністю, так і ха-
ризматична особистість кіровоградського літературознавця. 1992 року, 
бувши депутатом Верховної Ради України, В. Панченко за допомогою 
посольства України у Франції одержав від останніх нащадків «Закутка» 
як дар для краєзнавчого музею в Кіровограді робочий кабінет і особисті 
речі письменника; все це зараз там і експонується, а учні гімназії № 9 
були чи не першими відвідувачами кімнати В. Винниченка. 
 В кінці розмови на почасти метонімічне запитання словесників, 
яким він уявляє Винниченка в школі, науковець відбувся жартом:
 — Уявляю гарним, фізично розвиненим підлітком, гордим, не-
залежним у поглядах і вчинках, з допитливими очима…
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 Володимир Євгенович чудово зрозумів суть запитання, але во-
чевидь не був готовим ані дати виважену оцінку затвердженим МОН 
України для текстуального вивчення творам Винниченка, ані запропо-
нувати власний варіант. Згодом в одному з інтерв’ю Володимир Євгено-
вич висловиться про шкільну програму приблизно 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 
склалася думка, що українська література ХІХ століття великою мірою 
сконцентрована на соціальних питаннях, на нужді, горі. Але й із літера-
тури ХХ ст. також вибрано для школи такі твори, які разом справляють 
враження апокаліпсису. Революція, громадянська війна, голод, репресії, 
Друга світова війна, потім ще одні репресії, Чорнобиль… Твори доби-
раються таким чином, що вони наче ілюструють трагічну історію 20-го 
століття. Виходить дуже одноманітно. Думаю, що програма має бути 
цікавішою, різноманітнішою. Вона має вбирати твори, які повніше би 
висвітлювали спектр людського життя. І жанри, стилі також мають бути 
різноманітними».
 Тоді ж, пригадується, точилися палкі суперечки: якщо романи, 
то тільки «Слово за тобою, Сталіне!», якщо драматургія — то тільки 
«Між двох сил» і жодних «Базарів»! І ніяких «Моментів»! Посту-
пово пристрасті вщухли, методичні напрацювання зросли, «жанри 
й стилі» справді стали «різноманітними». Єдине, в чому педаго-
ги були одноголосними, — це вивчення в середній ланці (5-ий клас) 
«Федька-халамидника». «Момент» — для старшокласників, та й то під 
питанням». Хоча всім було зрозуміло, що  творчість письменника є дуже 
доречною для вивчення у школі, оскільки  вона містить характеристичні 
параметри посиленням інтересу до життя людини, до її  психологічного 
світу, гуманістичних ідей, а відтак і  для виховання ціннісного ставлення 
до людини».   
 Відтоді спливло два десятиліття, і ось до мого співавтора першого 
тому трилогії С. Колісника потрапило раритетне видання оповідання від 
редактора районної газети «Новомиргородщина» В. Піскового («Бери, 
тобі стане в пригоді!»); останньому «Федька-халамидника» подарував 
уродженець с. Йосипівки, академік-енциклопедист, Шевченківський 
лауреат Ф. К. Сарана, розповівши, що свого часу книжечку йому дав 
батько Кузьма з напутнім словом: «Читай, і не будь схожим на нього!» 
(курсив. наш — Т.Я.)
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 У процесі перегляду «Федька халамидника» 1913 року видання (у його 
ексклюзивному варіанті) з помітками гіпотетичного вчителя (читача, кри-
тика?), я зробила спробу зафіксувати перевірені у практичній діяльності 
альтер-погляди вчителя Колісника С. О., з пропозицією продумати, осмислити 
й апробувати несподіваний варіант вивчення культового твору В. Винниченка. 
Зберігаючи емоційність викладу вчителя-практика, ми продовжуємо дотриму-
ватися принципу констатації факту з перспективою осмислення і творчого 
опрацювання його реципієнтами. Отже:
 …Текст оповідання канонічний, проте цікавими здаються помітки 
на багатьох сторінках книжечки. Наприклад, виправлення у слові «Бог» (10-150; 
21-158; 29-164) з великої літери на малу вочевидь свідчить, що оповідання готу-
валося гіпотетично сільським вчителем для ознайомлення з ним учнів уже в ра-
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дянський період, коли Винниченко ще не був заборонений, але певним чином «цен-
зурувався» (круглими дужками виділено циферні посилання на сторінки видання 
«Федька-халамидника»: перші — Володимир Винниченко. Федько-халамидник. 
— Київ: Друкарня 2-ої Артілі, Володимирська, 43, 1913; другі — В. Винниченко. 
Раб краси: Оповідання, повість, щоденникові записи: Для ст. шк. віку / Упоряд., 
передм., приміт. В. Є. Панченка; Худож. оформл. О. В. Штанка. — К.: Веселка, 
1993.).
 Недопустимими були словосполучення і цілі речення, а також діалоги, 
які підривали шкільний авторитет (взято в дужки і закреслено): «У шко-
лу 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).
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Грубуваті нарікання матері Федька «.. таким сибірякою» (10-150), «говори 
ж, падлюко»(30-164) також опущені, що робить її образ більш наближеним 
до фольклорної традиції зображення матерів і значно привабливішим. Це ж 
стосується загалом із симпатією змальованого образу батька: в команді «Ски-
дай штани!» перекреслено «сучий син»(10-151).
 Найбільшою загадкою залишається відмова від фінальної сце-
ни: перекреслено повністю від слів «А ввечері, коли мав прийти бать-
ко…»(31-32-165-166).
 Також перекреслені навхрест цілі періоди свідчать про значні ско-
рочення твору з метою врахування віку школярів і відтинку часу, необхідного 
для сприйняття ними тексту оповідання впродовж неперервного першого про-
читання. Треба вважати, текст невідомим вчителем адаптувався, на наш по-
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гляд, для прочитання (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, тематично своїм оповіданням В. Винниченко не відкривав 
нічого нового ані в українській літературі, ані в їй сусідній російській. Тема 
людського страждання — традиційна в обох літературах. Традиційним є 
й те, що вона практично у всіх випадках поєднується з темою гноблення і 
розгортається здебільшого на її тлі. Жертва та її мучитель зазвичай діють 
в межах одного й того ж твору — Герасим /  / його бариня («Муму» І. Тургенєва) 
й «Інститутка» Марка Вовчка, Соня Мармеладова /  / пан Лужин («Злочин і 
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кара» Ф. Достоєвського) і «Повія» Панаса Мирного, Лариса Огудалова /  / Па-
ратов з Кнуровим («Безприданниця» О. Островського) і «Борислав сміється» 
Івана Франка…Перелік можемо продовжувати, але таке протиставлення (чи, 
може, протистояння?) неминуче насичує фарби, робить їх більш контрастни-
ми і спрощує орієнтацію читача — і в його співчутті, і в його осуді. Соціальна 
вина в таких випадках 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 «Махамета» Панаса Мирного та І. Білика.
 Утім, віддаючи належне майстерності Винниченка-письменника, 
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не варто забувати й про те, як Винниченко дивився на літературу і на її при-
значення зокрема: революціонер-практик, він і творчістю своєю прагнув 
втручатися в життя, щоб змінювати його, тому ніколи не акцентував ува-
гу на самоцінності мистецтва, на ролі митця-месії, пророка, рукою якого во-
дить 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 Винниченко «не знає меж своїй обсервації»), письменник створює 
конфліктність явищ і героїв, породжених новими історичними обставина-
ми; сюжети вихоплюються з реальної дійсності. В цілому ж твори прозаїка 
групуються за двома основними характеристиками: соціально-психологічні 
оповідання («Суд», «Голод», «Контрасти», «Студент», «На пристані», 
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«Салдатики!») та оповідання з ослабленою соціальною колізією, але посиле-
ним психологічним завданням («Момент», «Федько-халамидник», «Кумедія з 
Костем»,«Терень», «Чудний епізод»). Втім, поетика короткого жанру в обох 
випадках зберігає стабільні прикмети, серед яких, по-перше, динамічна фа-
була (в основі оповідань незвичайні історії, каскад подій, інтрига, неймовірні 
пригоди; безфабульних оповідань у В. Винниченка практично немає); по-друге, 
здебільшого трагічні фінали; по-третє, карколомні повороти життєвих доль; 
і, нарешті, парадоксальність 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 і невід’ємною складовою оповідань про дітей і для дітей (а чи є 
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останні у Винниченка взагалі?). Герої зазначених творів письменника — най-
мичка Санька («Віють вітри, віють буйні…»), син міського пролетаря Федько 
(«Федько-халамидник»), панські пастушки Семени Гудзь і Комар («Гей ти, бо-
чечко…»), байстрюк Кость («Кумедія з Костем») та ін. — живуть і форму-
ються, тобто виявляють себе як особистості, в жорстоких реаліях соціальної 
дійсності. В. Винниченко моделює, за визначенням А. Гурбанської, драматично-
трагедійні долі дітей і визначає «такі архетипні концепти, як жаль, співчуття, 
милосердя, співпереживання».
 Слід зауважити, що просторово-часові межі оповідань про дітей 
В. Винниченка ті ж самі, у яких проходило дитинство письменника. На більшість 
персонажів названих оповідань можна впевнено проектувати відомі враження 
самого Винниченка: вплив соціального оточення, мораль вуличного середовища, 
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коло друзів і динаміку стосунків у дитячих групах. Усі ці чинники формують 
«комплекс бешкетника», який простежується в більшості оповідань письмен-
ника. О. Гуцало акцентує увагу на творчій манері змалювання характерів та 
розваг малолітніх героїв Винниченка, ніби «вони є продуктом власної пам’яті 
дитинства, а не тільки витвором уяви дорослого митця».
 Водночас, на думку Г. Клочека, оповідання про дітей В. Винниченка ма-
ють вагомий гуманістичний зміст і відповідають одному з головних оціночних 
змістових критеріїв художності — «правдивості й глибині художнього зобра-
ження дійсності».
 Герої В. Винниченка насамперед не такі, як усі. Діючи з повною 
віддачею та щирою почуттєвістю, вони наче випробовують життя, щоб 
засвідчити силу духу, «вдовольнити тугу за героїчним ореолом». Наприклад, 
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незвичність характеру, поведінки і вчинків винниченківського Федька В. Панчен-
ко та С. Присяжнюк характеризують так: «Гострі відчуття, відчайдушно-
веселий бешкет, незвичайні вчинки, які ошелешують дорослих, зате виклика-
ють захват у друзів, — його стихія»; «Він заводій, дитячий «отаман». «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!».
 Вагомий штрих до пояснення особистості бешкетників В. Винниченка 
додає В. Марко, який наголошує, що екстравагантні вчинки є «компенсацією гли-
боко загнаного в підсвідомість відчуття ущербності», а внутрішня вичерпаність 
сублімується в зовнішню активність, невпевненість в акцентовану рішучість.
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 Яким є канонічний образ Федька-халамидника? Автор оповідання 
змальовує «свого бешкетливого, непосидющого молодого героя» з «ніжною 
симпатією». З таких, як Федько, виростають герої, захисники, лідери; з 
Толиків — нікчеми, боягузи і зрадники. Наводимо приклад з коментаря Н. Паске-
вич до «Федька-халамидника»: «Мені доводилося спостерігати, як на цей твір 
реагує п’ятирічна дитина; Толя виявлявся абсолютно поганьбленим — Федько 
викликав захоплення і сльози». Дозволимо собі ще одну цитату названого ав-
тора, яка на сьогодні є домінуючою в оцінці образу Федька: «Вчинок Федька 
— то подвиг маленької Людини, характер якої виписано з великою художньою 
переконливістю. Це дає право включити твір Винниченка до золотого фонду 
нашої класики. Дуже цікаво, що секрет успіху твору базується на його без-
перечному автобіографізмі, на тому, що свого Федька Винниченко писав…із 
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себе». І далі, у творі про «маленького апостола» (?! — визначення Н. Паскевич) 
простежуються проблемні питання «дорослої прози В. Винниченка: опозиція 
«краси і сили», «жертовна готовність узяти на себе гріхи інших», засада 
«чесності з собою».
 Г. Клочек стверджує, посилаючись на авторитет академіка Потебні, 
що «цілісність 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?
 Усі ці твердження справедливі, тому що належать дорослим людям, 
які дивляться на Федька з позицій 30-60-річних літературознавців, біографів 
В. Винниченка, вчителів літератури перед повним класом 12-річних дітлахів.
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 Втім, не поспішаймо, і подивимось неупередженим оком на історію 
Федька-халамидника. По-різному розглядається, але надзвичайно активно пи-
тання про дитячу драму, сублімацію страху, сімейний конфлікт, суперечності 
виховання в родині Федька і т. д. і т. п. У даному випадку мова здебільшого 
про матір Федька. Втім, опосередковано це стосується і відносин між сином і 
матір’ю Винниченками. В. Панченко говорить про «якийсь холодок» у відносинах 
між матір’ю і майбутнім письменником. Який? Спробуймо послідовно осмис-
лити кілька загальновідомих фактів:
— 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 
проявляється владність;
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— сусіди часто жаліються на хлопця, його карають батьки, але «не дуже 
строго»;
— курити почав, ще будучи дитиною (О. Гуцало пояснює цю пристрасть 
за Фройдом та Юнгом: серед механізмів психологічного захисту існує процес 
регресії, який описує повернення до більш ранніх форм поведінки як способу по-
долання стресової ситуації і тривоги. Іноді індивід для успішної адаптації має 
регресувати до нижчого рівня несвідомого. Маленька дитина починає ссати 
великий палець, гризти нігті, наприклад, а в більш старшому віці заміщує цю 
«дитячу дію» дорослим еквівалентом — курінням. Цікаво, чи сподобається 
батькам шестикласників 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 
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жалеешь, как свою родную маму, то бог с тобою, я больше и писать не буду 
никогда…» (а як йому бути небайдужим у тюрмах, запіллях, нелегалках і за-
кордоннях?). Проте у В. Панченка знаходимо і спростування закидів Винни-
ченку у синівній черствості: довідавшись про невиліковну хворобу матері, 
письменник-революціонер таємно перетинає кордон, відвозить матір у Берлін, 
хоча операція вже не допоможе: Євдокія Винниченко помре 1913 року від раку 
язика і буде похована на Лук’янівському цвинтарі у Києві. То про який «холодок» 
мова?
 А тепер про матір Федька-халамидника.
 Затуркана домашніми турботами, очевидно — безгрошів’ям, 
а найбільше залежністю від волі домовласника жінка — вона ще й має 
безкінечні клопоти з халамидним сином завдяки постійним скаргам сусідок 
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по вулиці на знущання Федька над їхніми дітьми.
 Чому ми не можемо допустити: по-перше, що грубість може бути 
вдаваною або експресивним виявом моменту; по-друге, невід’ємною складо-
вою просторічного спілкування (не забуваймо, що лексика напівзросійщеного 
робітничого кварталу є лексикою саме цього, а не якогось іншого кварталу!); 
по-третє, що вимога жорсткого покарання є цілком природною в тих об-
ставинах, а разом вони становлять чи не 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 та-
ким кутом? Не виправдовуючи, але й не звинувачуючи. Тим більше, що питання 
амбівалентності перцепції материнства у творчості Винниченка вже порушу-
валось дослідниками художньої спадщини письменника.
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 Хлоп’яча ватага, зрештою, також не така вже й ідеальна. Хто ж, 
як не вони, віддані васали жорстоко-милостивого сюзерена, щодня зраджу-
ють Лідера, виправдовуючи свої вчинки впливом чи навіть примусом Федька? 
Матері скаржаться на халамидника, мати в свою чергу скаржиться батькові, 
батько береться за ремінець — ланки послідовно з’єднані.
 Все це відбувається задля того, щоб наступного дня, немов за казко-
вим сопілкарем, знову рушити за Федьком до нових пригод чи бешкетів.
 Хлопцям імпонує Федькова незалежність, імператив фізичної сили 
в поєднанні з великодушним «всепрощенням». Окрім цього, вся околиця знає, що 
Федька нерідко жорстоко карають за його бешкети. А герой, який звідав пев-
них випробувань, особливо покарань тілесних, у свідомості близьких лишається 
іманентно позитивним попри всі його недоліки. Федько ніколи не бреше, але 
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ніколи нікого й не зраджує. Бачимо в дії своєрідний сіцілійський закон «омерта» 
— мовчання за будь-яких обставин. Власне, ця риса характеру героя — складова 
його іміджу. Послуговуючись кримінальним сленгом, Федько живе і діє «за по-
няттями». Перша і остання брехня в оповіданні щодо ситуації з Толиком, це 
теж імідж героя, його правила гри. Повторимося, але якби Винниченко не ви-
гадав фатальної розв’язки, його героя ми безперечно зустріли б серед босяків 
(на кшталт горьківських або за І. Франком — «подонків») Сонгорода, а мож-
ливо, за законами соцреалізму, він пройшов би шлях того ж горьківського Павла 
Власова. Загалом же, і поведінка Федька, і сліпе підкоряння його волі хлоп’ячого 
гурту, і прагнення Толика приєднатися до нього пояснюється інтригою й маг-
нетизмом забороненого — загальнолюдською категорією, якій підлягають 
не лише персонажі-діти, але й дорослі, і не лише в художньо-мистецькому 
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просторі, а й у реальному житті.
 Змальований у чорній тональності Толик, за висловом В. Мар-
ка, «підленький» хлопчик. Діти, як і письменник Винниченко, відрізняються 
більшим максималізмом: 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 само-
го. Щодо протистояння опозиційної пари Федько / Толик, то в даному випадку 
рушієм стосунків є ще й ревність до лідерства. Федько нізащо не поступиться 
першістю, оскільки бути лідером — його внутрішня суть. Толику ніколи не бути 
лідером, оскільки лідерство не купиш, завоювати ж його хазяйський синок 
не в змозі через брак визначальних рис характеру і духовної міці.
 Ми розуміємо, що бешкетування Федька, на відміну від «причесано — 
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прилизаної» поведіночки Толика, є станом душі героя, до того ж не вимушеним, 
а природним, це його самість, яку він повсякчас утверджує. Виникає лише пи-
тання, 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 хазяйським синком (пригадайте викреслення в книжечці 1913 року); по-друге, 
ризикуючи життям і не думаючи про наслідки і реакцію рідних, утверджує свій 
авторитет карколомним переходом через скреслу річку; по-третє, провокує 
своєю нерозважливою поведінкою інших, що, як виявляється, може мати на-
багато гірші наслідки; по-четверте, порятунок Толика теж у певній мірі су-
перечливий: з одного боку благородство вчинку, але ж сам і винний в тому, що 
трапилось, а з іншого — чи не додатковий дивіденд авторитету лідера?
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 Звернімося до ефекту 25-го кадру: негатив у захоплено-співчутливому 
висвітленні стає позитивом у контексті чорно-білого змалювання персонажів, 
зокрема підлості Толика і безперечного жалю за Федьком (проте постає пи-
тання: чому невідомий вчитель завершив оповідання сценою покарання, а хво-
робу, смерть і похорон головного героя викреслив?).
 Можливо, ми зможемо створити якісно нове ставлення до Федька, 
вдаючись до віртуальної ситуації заміни негативного персонажа Толика пози-
тивним, 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 
Тарковського, батька всесвітньовідомого кінорежисера Андрія Тарковського.
 …Інтелігентна сім’я Тарковських була авторитетною в освічених 
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колах Єлисавета. Батько, Олександр Карлович, знав грецьку, латинську, 
французьку, німецьку, англійську, італійську, польську, сербську мови, працю-
вав у міському банку, але на посаду директора не затверджувався, оскільки… 
відбув як народоволець п’ять років у в’язницях Воронежа, Єлисаветграда, Оде-
си, Москви і п’ять років заслання в с. Тунці Іркутського округу. Дім Тарковських, 
в якому завжди панували добропорядність і заохочення до знань, де мистецтво 
набувало реальних обрисів в особах художників 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 Олексан-
дра Карловича — відкрив для малого Арсена образний світ українського 
фольклору, казкову красу степового краю, залучаючи тим самим хлопчика 
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до джерел української культури. Згодом Опанас Іванович розповість хлопцеві 
про філософію і творчість «мандрівного університету» Г. Сковороди, який 
стане кумиром майбутнього поета. Величезне враження справив на Арсена 
вечір знаменитих російських поетів К. Бальмонта, І. Северяніна, Ф. Сологуба. 
Взагалі, Єлисаветград залишив помітний слід у свідомості і творчості А. Тар-
ковського. 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 наслед-
ство», «Белый день…», «Затмение солнца. 1914», «Есть город, на реке сто-
ит…», «Мне было десять лет…», «Ходить меня учила мать…», «Отрывок»). 
Це стосується і прозових етюдів Тарковського. У них постає місто у всій 
привабливості «маленького Парижа», ми навіть маємо змогу бачити папе-
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рового змія, якого, можливо, запускають малі Федьки-халамидники, бо автор 
розповіді про них наразі десь далеко за кордоном. Під геніальним пером Тар-
ковського оживає давно забутий промисел точильників, що так магічно зачаро-
вують маленького 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, по-
вторюючись у басах і тенорах, наспів, який діяв на мене, як сурма на бойового 
коня:
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— Точити ножі-ножиці, бритви гострити!
Куховарка Соня виносила точильнику свої ножі, швачка вибігала з ножицями, 
а він розташовував свій нехитрий табір біля воріт.
 Ніж виблискував холодним, все яскравіше проступаючим блакитним 
сріблом, коліща з тонким привідним ремінцем швидко-швидко крутилося. Кру-
тився і чарівницький камінь карборунд. Точильник притискав до нього ножа, 
і починав іти золотий дощ, чудовий золотий дощ, під який я підставляв руку. 
Лелітки поколювали її, аніскілечки не обпікаючи. Дивитися на точильний во-
гонь я міг годинами. Тоді ніщо у світі не відволікло б мене від мого молитовного 
споглядання.
Мене запитували:
— Ким ти хочеш бути?
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Матінка поспішала відповісти за мене:
— Він буде художником.
 Це була неправда. Не звертаючи уваги на усмішки гостей, від яких 
мама червоніла, 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 покли-
кати точильників з верстатами до нас у двір. За мій рахунок точилися і ножі 
в кухні, і ножиці швачки, і гострилася бритва двірника Федосія.
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 Був ранок, ми тільки-но поснідали. Батько взяв ціпок і пішов із дому. 
В саду було 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 ба-
зар і подивитися на точильників. І я здійснив цей задум. Я переліз через пар-
кан 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 Прохорова, ось колоніальна крамниця Ситникова, ось 
міст через Інгул, ось молочниці, аж ось і вони, характерники і чародії, мої носії 
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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 то-
чильних каменів, що крутилися, з відкритим ротом, нічого не помічаючи, окрім 
вогню, я переходив від одного точильника до іншого. Розпечене сонце котилося 
небом, стояла спекота, та мені було 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 
почали один за одним залишати базар. Залишився останній з них. Він гострив 
ножі з великої м’ясної крамниці на розі базарної площі. Але і він здав роботу, 
закинув свій верстат на плечі, і я пішов за ним, як колись діти у казці пішли 
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за ловцем пацюків. Він ішов попереду, а я плентався за ним. Ми перейшли міст, 
звернули 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, 
соняшники і тютюн. З-за квітів вийшла жінка в синій ситцевій хустці. На-
певно, це була дружина точильника. Я зрозумів, що й у точильників бувають 
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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, го-
стрий, та все ж таки…
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— Будь ласка, — сказав я, — наточіть мені ножа!
— Дивись: говорить — сказав точильник. — Ну, брате, ні, досить, я ж із само-
го 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 запла-
каними очима, переконалася, що це й насправді я, і знову заплакала.
— Тебе тато шукає по всіх вулицях, я повідомила поліцію. Соня і Катря шука-
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ють. Олександрик шукає, я зовсім у відчаї…
 Мене відпоювали молоком і відгодовували холодними котлетами, а потім 
задобрювали варенням, щоб я не втік наступного разу.
— Тепер кажи, тільки правду, лише одну правду, якою б вона не була, — урочисто 
сказала мама. — Де ти був?
 Навколо мене стояли домашні, двірник Федосій і ненависний мені худож-
ник 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, лише 
не тягнуть додому.
— Гаразд, — сказала мама. Якщо ти так любиш точильників, що ладен знехтувати 
моїми стражданнями, то тебе будуть водити до них. Тільки не втікай один. Обіцяєш?
 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 сипляться, 
сипляться іскри, лишень устигай підставляти долоню.

16 липня 1954 
(Переклад з російської С. Колісника)
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 Ми можемо назвати у світовій літературі багато бунтів, бешке-
тувань і самовільних вчинків персонажів-дітей, які проте мають потужний 
виховний потенціал. Так, наприклад, самовільний вчинок Джима Хокінса, 
розцінений спочатку як зрада, насправді є рушієм сюжету — з одного боку, 
а з іншого — благом для капітанської команди: викраденням у піратської 
зграї «Іспаньоли» (Р. Стівенсон, «Острів скарбів»). Самовільний вчинок Ро-
берта Гранта — це порятунок з ризиком для власного життя від агуарів 
(червоних вовків) старших товаришів Гленарвана і Талькава (Ж. Верн, 
«Діти капітана Гранта»).
 Вкинутий у вуличний соціум і покинутий сімейною увагою, Федько 
бунтує проти власної покинутості. Герой А. Тарковського, навпаки, бунтує 
проти надмірної непокинутості, проти світу дорослих, які вже вибудову-
ють його життєву модель. Ще не усвідомлюючи, що творення прекрасного 
(у даному випадку живопис) — нелегкий труд, хлопчик заперечує маляр-
ство, яке персоніфікується в образі художника Фастовського (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 згасаючих леліток. Власне, іскри точильника для маленького героя-
оповідача набувають сакральної сутності і спонукують до протесту: 
я буду точильником! Необхідно наголосити, 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 
клопотів і прикрощів близьким людям. 
 Щодо сублімації страху, то мова про сміливість героя А. Тар-
ковського у другому невеликому етюді під назвою «Горобина ніч»: 
 «Тоді я був семилітнім. Не можна стверджувати, що я був хо-
роброю дитиною. Ні, де там, я надто багато чого боявся: бджіл, корів, 
темряви, незнайомих людей, самотності. Особливо мене лякали грози. 
Можливо, цей страх мені навіяли жінки, які зачиняли під час грози вікна і 
двері, аби не було протягів. Коли починали спалахувати 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 проносилися щодня: інколи вони збиралися довго, зароджуючись ще 
звечора. На дачі палили сміття і бур’яни, віяло димом від великих вогнищ, і 
їхній дим зміщувався з димом тліючого степу.
 Дядько Володя разом із армією Самсонова загинув у Мазурських 
болотах.
 До війни дядько Володя давав мені свою шаблю, це була моя улю-
блена іграшка, і я був переконаний, що він подарує мені коли-небудь її, і 
ось — дядька Володю вбили, і він потонув у болоті, і останнє, що після 
його смерті залишилося на світі, — моя шабля, але й вона щезла, болото 



77

ЄЛИСАВЕТ :  A B  O V O

поглинулоі її, тому що дядько Володя, напевно, тримав 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 опи-
нився 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 спала-
хували 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 голосно закричати.
 Моє уявлення про час було неповним і неправильним, ніби дикунсь-
ким, 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 прокинулася.
 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 утверджен-
ня власного Я.  Які з них вам імпонують більше? Створивши несподівану 
ситуацію, можливо, зрозуміємо побажання простого сільського трударя 
Кузьми Сарани? Можливо, по-іншому подивимося й на Федька? 
   
 P.S.  Беззаперечно визнаючи вагомість літературознавчого потракту-
вання творів В. Винниченка, все ж вивчення оповідання «Федько-халамидник» у 
6-у класі (як, до речі, й «Кумедії з Костем») С. Колісник принципово продовжує 
вважати стратегічною помилкою шкільної програми принаймні з двох причин: 
по-перше, названі оповідання не стільки «для дітей», як «про дітей для дорос-
лих» (термінологія педагога), тому наявність останніх у програмі є типовим 
формалізмом, оскільки не береться до уваги розумовий та емоційно-вольовий 
розвиток учнів; по-друге, вчителі змушені або ігнорувати вікові особливості 
школярів  – у такому випадку завдання дитячо-підліткового виховання став-
ляться у таких формах та обсязі, які доречні на рівні старшого шкільного віку, 
або відмовлятися від пошуків реалізації завдань суспільного виховання, коли 
певні художні акценти стають рівноправними в бездомінантному ряду чи не-
виправдано гіпертрофованими.
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Система уроків у 6-му класі від О. Нетребенко ( гімназія № 9 Кіро-
воградської міської ради)

Урок І

 Тема: Володимир Винниченко. Цікава історія з життя письмен-
ника. Автобіографічні риси в оповіданні «Федько-халамидник». 
 Мета:окреслюючи основні події дитинства письменника-
земляка на основі топографічного простору його творів («Федько-
халамидник»), сформувати уявлення про  Єлисаветград кінця ХІХ – по-
чатку ХХ ст.  як про малу батьківщину В. Винниченка; 
вдосконалюючи вміння аналізувати художній твір, розвивати логічне 
мислення, зв’язне мовлення,  уяву дітей; 
виховувати літературні смаки, здатність оригінально мислити.
 Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.
 Обладнання: Підручник, текст оповідання В.Винниченка 
«Федько-халамидник», портрет письменника, мультимедійний проек-
тор, роздатковий матеріал, записи на дошці.

Перебіг уроку

І. Оргмомент
ІІ. Оголошення теми і мети уроку

 1.Робота з епіграфом:
«Якщо хочеш зрозуміти письменника –

відвідай країну його дитинства»
Г.Гете

 • Як ви розумієте це висловлювання?
 • Що можна назвати країною дитинства?
 • Чому саме там слід шукати витоки творчості?
 • До чиєї країни ми сьогодні мандруватимемо?
 • Чим особливий цей автор саме для нас?
 • Що відомо вам про цю людину?
 • Які твори, можливо, читали?
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 2.Запис теми уроку до зошитів

 3.Очікувані результати
 • Наші спільні зусилля буде спрямовано на те, щоб кожен з вас

  
мав Знати : міг Уміти:

• Основні факти з 
єлисаветградського дитинства 
В. Винниченка;

• Як виглядали і називались 
вулиці, де проходило дитинство 
письменника, і якими вони є 
сьогодні;

• Визначення понять: «лідер», 
«ватажок».

• Як оповідання «Федько-хала-
мидник» пов’язане з біографією 
В. Винниченка.

• Коротко розповідати про 
письменника-земляка.

• Пояснювати, у яких районах 
нинішнього Кіровограда  жив  В. 
Винниченко, і де відбуваються 
події оповідання;

• Розрізнювати  поняття 
«лідер» і «ватажок».

• Характеризувати літератур-
ного персонажа, використовуючи 
цитати з твору.

 • Чого очікуєте від уроку ви?
 ІІІ. Опрацювання матеріалу
  1. Коментар вчителем фотоілюстрацій
 • Кого зображено?
 • Роки життя?
 • Скільки прожив?
 • У яких століттях?
 • Що  ви можете сказати про людину, яка має таку зовнішність? 
Аргументуйте власну думку.
 • Прочитайте, що говорить матір письменника про свого 
сина?
 «Сусідських дітей тримав трохи... в терорі, бо був дуже 
сильний для свого віку й волевий, упертий...Надзвичайно любив 
волю, повітря, рух. Був гордим, збитошним, незалежним у вчинках і 
рішеннях правдолюбцем».                                            

                Євдокія Винниченк (матір письменника)
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“Спокій був його ворогом…”
                                     В. Винниченко

 • Якими рисами характеру володіла ця людина?
 Чечора і Бикове пам’ятають одного з найвизначніших українських 
письменників ХХ століття, державного та громадського діяча  
Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951) .

 ► Ще в 1987 р. кіровоградський літературознавець Микола 
Смоленчук розшукав метричну книгу Єлисаветградської церкви Воло-
димирської Богоматері, в якій рукою протоієрея Захарії записано, що 
17 липня 1880 р. в цій церкві було хрещено хлопчика, Володимира Вин-
ниченка, який народився  16 липня; батьки його «Кирило Василів син 
Винниченко, селянин-власник із села Веселого Кута-Григорівки Єлиса-
ветградського повіту Бешбайрацької волості», та «Євдокія Онуфрієва 
дочка, законна його дружина. Обоє - православного віросповідання».
 ► Отже, Володимир народився в Єлисаветграді 16 липня 
1880 р.- і наступного дня був хрещений у місцевій церкві. 
У дитинства та юності Володимир Винниченко жив на Солдатській, 
 у районі міста під назвою Чечора.
 ► Будинок на Солдатській, за згадками самої Євдокії Павлен-
ко, виглядав так: «Маленька хата, власна, в якій жила родина, на ниж-
ній вулиці, 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…”
 ► Вулиця Солдатська — це єлисаветградська околиця, далі від-
кривався степ.
 ► З південного боку Солдатська впиралася у вулицю Садову, 
яка називалася так тому, що виходила на знаменитий Міський сад, 
місце відпочинку й розваг єлисаветградців. 
 ► Початкову освіту здобував у Биковському народному 
училищі імені Жуковського, вступивши до нього у 1887 році. Навчальний 
заклад знаходився на Чечорі, на вулиці Верхній Биковій, у тій її частині, 
що обмежена Миргородським і Плетеним провулками. Будівля училища 
збереглася, але дуже занедбана. 



81

ЄЛИСАВЕТ :  A B  O V O

 ► Шкільні премудрощі виявилися для хлопчика нескладними. 
«Будучи од природи до всього цікавим, а до того ще й талановитим, без 
особливих труднощів йде він першим учнем на протязі всього часу учен-
ня 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 народної школи і порадила батькам не лиша-
ти хлопця без дальшої освіти, а оддати його до науки в якусь середню 
школу».  
 Володимир невдовзі переступив поріг Єливетградської 
чоловічої класичної гімназії. 
 ► Єлисаветградська чоловіча гімназія була одним із кращих 
освітніх осередків краю. Разом з іншими учнями В. Винниченко вивчав 
тут закон Божий, російську, латинську, грецьку, німецьку та французь-
ку мови, історію, географію, фізику, логіку, космографію, ходив на уроки 
гімнастики і співів. 
 ► Архів Єлисаветградської гімназії 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.
 ► Тим часом потрібно було продовжувати навчання. За до-
кументом про освіту В. Винниченко подався в містечко Златопіль, 
розташоване на межі Київської і Херсонської губерній. Наглядачем у 
тюрмі там працював Андрій Павленко, його старший брат по матері.
Мешкаючи в брата, Володимир склав екстерном іспити у Златопільсь-
кій гімназії. Затяжний гімназійний сюжет прийшов, таким чином, до 
благополучного завершення.

2.Підготовка до первинного сприймання тексту.
Спробуйте порівняти поняття «ватажок» і «лідер»: 
 • Визначте спільне і відмінне.
 • Яке з них є ширшим, а яке вужчим?
 • Чи має якесь із них певний негативний відтінок?
 • Які риси мусить мати людина, щоб стати ватажком? Лідером?

 Лі́дер (від англ. leader той, хто веде, перший, що йде попереду) 
— той, хто веде; голова, вождь. Член групи, всі учасники якої визна-
ють його авторитет, покладаються на нього у прийнятті найбільш 
серйозних рішень і вирішенні ключових проблем.
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Ватажок - керівник ватаги, отаман, верховода.

Лідер спільне Ватажок

• керує, ор-
ганізовує діяльність 
групи і несе за неї 
відповідальність;

• вирішує про-
блеми групи, враховує 
інтереси усіх членів;

• п о з и т и в н о 
сприймається

Авторитетна лю-
дина серед певної 
групи, керівник

• керує групою;
• діяльність має 

стихійний характер;
• сприймається не 

завжди позитивно

• упевнений
• відповідальний
• справедливий

має організа-
торські здібності

• сильний
• спритний
• відчайдушний
• вигадливий

• Чи будь-яка людина може бути лідером?
• Якщо у гурті є сильна і слабка особистість, хто очолить 

гурт?
• Що відчуватиме той, хто виявиться слабший духом?
• Як ви розумієте поняття «соціальна нерівність» і «майнова 

нерівність»?
• У кого більша потреба самоствердитись: у соціально 

благополучної і матеріально забезпеченої людини, чи у тієї, що не має 
достатку і є вихідцем із соціальних низів?

• Як  зветься почуття сорому за своє походження, фінансовий 
стан і умови проживання?

 Починаємо аналізувати  оповідання В.Винниченка «Федько-
халамидник»

• Яку назву має твір? 
• Як гадаєте, про кого йтиметься в оповіданні?
• Що означає слово «халамидник»?(тут і далі словникова робо-

та проводиться в процесі читання твору).
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 Словникова робота:
1. Халамидник — бешкетник, пустун. 
2. Незабрукована — не вимощена камінням. 
3. Розсотувати — розмотувати, розкручувати.
4. Дерчітки — саморобний пристрій, що під дією вітру породжує звук, 

— дирчання. 
5. Путо — мотузка, що стягує. 
6. Набакир — набік. 
7. Спірка — скорочене ім’я від Спиридон.
8. Олово — метал сірого кольору, який використовують для виготов-

лення друкарських літер. 
9. Потурати — не перешкоджати робити щось недозволене, варте осуду.
10. Делікатний — витриманий, чемний. 
11. Умлівати — втрачати свідомість, знепритомніти. 
12. Драти горобців — забирати яєчка з гнізд. 
13. Проскура — церковний хлібець.
14. Ринва — труба або жолоб для стікання води. 
15. Пацати — ляскати, шльопати по воді.
16. Випещені — доглянуті.
17. Поводь — розлиття річки під час весняного розтавання снігу, льоду.
18. Живжиками просуватися — поспіхом, швиденько.
19. Сказати тенором — високим чоловічим голосом.
20. Не потерявся — не розгубився.
21. Шворка — тонкий мотузок.

Читаючи текст, спробуйте знайти відповіді на питання:
• Ким є  Федько – лідером чи ватажком?

 3. Коментоване читання тексту

 У процесі читання  твору,  учні виписують цитати до харак-
теристики Федька до таблиці 1.
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Табл. 1.  Цитатна характеристика Федька
Негарні, недобрі 
вчинки і риси

Гарні вчинки, пози-
тивні риси

Нейтральні  дії і 
якості

• Це був чис-
тий розбишака-хала-
мидник.

• Не було того 
дня, щоб хто-небудь 
не жалівся на Федька:

• там шибку 
з рогатки вибив; там 
синяка підбив своє-
му “закадишному” 
другові; там переки-
нув діжку з дощовою 
водою, яку збирали з 
таким клопотом.

• Наче біс який 
сидів у хлопцеві.

• Федькові ж, 
неодмінно, щоб би-
тися, щоб що-небудь 
перевернути догори 
ногами. Спокій був 
його ворогом, з яким 
він боровся на кожно-
му місці.

• Федько теж 
ліпить. Але раптом 
встане, подивиться-
подивиться і візьме та 
й повалить усе чисто 
- і своє, і чуже. Ще й 
регочеться.

• А як хто 
розсердиться або за-
плаче, так і штовхана 
дасть. Битись з ним і 
не пробуй, – перший 
по силі на всю вули-
цю. Враз тобі дасть 
підніжку, зімне, на-
сяде Федько сидить 
у себе на воротях, як 
Соловей-Розбійник 
на дереві, і дивиться. 
Він усе любить або по 
кришах лазити, або на 
воротях сидіти

• Коли вже 
хлопці далеко і не мо-
жуть йому нічого зро-
бити, він раптом вер-
тається і віддає змія. 

• Навіть при-
несе ще своїх ниток і 
дасть.

• Якби він 
схотів, то міг би од-
брехатися, але Федько 
брехати не любить.

• Не любить 
також Федько й това-
ришів видавати.

• Він не пла-
че, не проситься, не 
обіщає, що більше не 
буде. 

• Насупиться 
й сидить. Мати лає, 
грозиться, а він хоч 
би слово з уст, сидить 
і мовчить.
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Продовження табл 1.
Негарні, недобрі 
вчинки і риси

Гарні вчинки, пози-
тивні риси

Нейтральні  дії і 
якості

• Він ще здале-
ку кричить:

– Ану, гей там, 
давай сюди змія!

• Буде одніма-
ти. Федько іде змія 
однімать.

• Руки в ки-
шені, картуз набакир, 
іде, не поспішає.

– Давай сюди змія!
• Але Федь-

ко вмить зривається 
з місця, налітає 
на Спірку, ловко 
підставляє ногу й 
кида його на землю. 
Тут же підскакує до 
Стьопки, хапа нитку 
і рве її до себе. Нитка 
тріскає, змій диркає. 
Гаврик плаче, а Федь-
ко намотує нитку на 
руку і помалу задом 
іде додому. Вигляд у 
нього гордий.

 

4. Пошук відповіді на проблемне питання
 • Ким є  Федько – лідером чи ватажком?

 IV. Підсумок
 1.Перевірка очікуваних результатів
 2 Автобіографічні риси у оповіданні
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В. Винниченко Федько
► Досить бідна родина.
► Живе недалеко від церк-

ви та річки.
► Старший брат, у яко-

го живе Винниченко, працює у 
друкарні.

► «Сусідських дітей три-
мав трохи... в терорі, бо був дуже 
сильний для свого віку й волевий, 
упертий... Надзвичайно любив 
волю, повітря, рух. Був гордим, 
збитошним, незалежним у вчин-
ках і рішеннях правдолюбцем». 

► Проста робоча родина.
► Мешкає неподалік річки і 

церкви.
► Тато працює у друкарні.

► Це був чистий розбиша-
ка-халамидник.

     Не було того дня, щоб хто-
небудь не жалівся на Федька

 2. Клоуз-тест (учні мають закінчити речення, учитель оголошує 
і аргументує оцінки, допоки діти завершують речення ):

• На уроці видалось новим    
• Легким і цікавим здалося    
• Було складно      
• Слід повторити      
• Варто поцікавитись                     

 
3. Оголошення і аргументація оцінок.

    
 V. Домашнє завдання.
 Дочитати оповідання до кінця, закінчити табл.1(Цитатна ха-
рактеристика Федька)
І варіант - виписати цитати до характеристики Толі. 
ІІ варіант - записати сюжет(табл.2).

Урок ІІ
 Тема:  Володимир  Винниченко. «Федько - халамидник». Федь-
ко  як  особистість. Порівняльний аналіз образів  Федька  і  Толика.
 Мета: дати поняття про оповідання як епічний твір, про голо-
вних і другорядних персонажів, вчити складати план характеристики 
персонажа, допомогти  учням  розібратися  в  складнощах  характерів  
та  вчинків  героїв  оповідання;
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 розвивати  навички  виразного  читання, переказу, виділення  
головних  епізодів  та  деталей,  висловлення  власного  ставлення  до  
прочитаного, обґрунтування  своєї  думки;
 сприяти  вихованню й усвідомленню  найважливіших мораль-
них та етичних цінностей  , цивілізованих способів утвердження влас-
ного «я».
 Тип уроку: формування умінь і навичок аналізу художнього 
твору.

 Обладнання: текст оповідання В.Винниченка «Федько-хала-
мидник»,  роздатковий матеріал, записи на дошці.

Перебіг уроку
 І.Оргмомент
 ІІ.Оголошення теми і мети уроку

 1.Робота з епіграфом:
 «…бешкетування Федька...це його самість», яку він повсякчас  
утверджує. Виникає лише питання, чи варта вона, отака самість, на-
слідування ?..

Т. Яровенко
• Як ви розумієте слово «самість»?
• Над якими питаннями, на вашу думку, ми будемо міркувати  на 

уроці?
 
 2.Запис теми уроку до зошитів
 3.Очікувані результати

Нашим завданням сьогодні на уроці є:
Дізнатись Навчитись

• Нові терміни з теорії 
літератури: «оповідання», 
«епічний твір»,  «головні і 
другорядні персонажі».

• Як складати план харак-
теристики персонажа.

• Визначати риси оповідання 
у художньому творі.

• Групувати персонажів на 
головних і другорядних.

• Характеризувати персона-
жа за складеним планом.

• Порівнювати літературних 
персонажів.
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 ІІІ. Опрацювання матеріалу
 
 1.Актуалізація опорних знань

• Творчість якого автора ми вивчаємо?
• Де він народився і де проходило його дитинство?
• Де відбуваються події оповідання «Федько-халамидник»? 
• Чи можемо ми, сучасні кіровоградці, пройтись тими вулицями, 

на яких грався Федько? Назвіть їх.
• Що спільного у автора і його персонажа?
• Як можна назвати відображені у творі елементи з біографії ав-

тора?
 
 2. Засвоєння нових знань
 Робота з роздатковим матеріалом:

• прочитати визначення (індивідуально мовчки, вголос – за ба-
жанням), спробувати усно відтворити по пам’яті або пояснити своїми 
словами.

Літературознавчий словник
 Оповіда́ння – невеликий за обсягом прозовий твір, розповідно-
го характеру, у якому йдеться про одну чи декілька подій з життя одного 
головного персонажа.
 Ознаки оповідання:

• прозова форма;
• невеликий обсяг;
• епічний характер;
• зазвичай один головний персонаж;
• невелика кількість подій.

 Епічний твір – твір, у якому замальовуються події в житті пер-
сонажів, їх дії і вчинки розкриваються у просторі і часі.
 Головний герой (від грец. πρωταγωνιστής «той, хто виконує го-
ловну роль) — персонаж, який в різних видах мистецтва грає головну 
роль.
 Персона́ж (фр. personnage, від лат. persona — маска, роль, 
особа) — діюча особа, істота художнього (мистецького) твору: міфу , 
книги, образотворчого мистецтва, спектаклю, кінофільму, гри тощо.
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 3. Застосування нових знань
• Назвіть персонажів твору «Федько-халамидник».
• Погрупуйте їх на головні і другорядні (головні – Федько, Толя;    

другорядні – Спірка, Стьопа, Грицик, батьки Федька та Толі), Вчитель 
записує на дошці, а учні у зошитах.

• Чи є даний твір епічним? Аргументуйте власну відповідь.
• Я назвала цей твір оповіданням, давайте з’ясуємо, чи це дійсно 

так.
• Назвіть(прочитайте) ознаки оповідання.
• Чи наявні вони у творі «Федько-халамидник»?
• Який можна зробити висновок?

 4. Перевірка домашнього завдання
• Пригадайте визначення  сюжету  твору?
• Які ви знаєте елементи сюжету?
• Окресліть сюжетну лінію оповідання В.Винниченка «Федько-

халамидник» (Можлива дискусія стосовно зав’язки і кульмінації).

Табл.2 Сюжетна лінія оповідання «Федько-халамидник»
Елементи сюжету Сюжетна лінія оповідання «Федь-

ко-халамидник»(заповнюється 
протягом уроку і вдома в процесі 

читання тексту)
Експозиція
(початкова частина твору, у якій 
окреслюється час, місце, основні 
учасники подій)

Характеристика Федька, як розби-
шаки: «Це був чистий розбишака-
халамидник».

Зав’язка
(та частина художнього твору, у 
якій зображено перше зіткнення 
героїв, саме тут виявляються 
суперечності між ними)

Протистояння Федька і Толі : 
«Чистенький, чепурненький, він 
зовсім не мав нахилу до Федько-
вих забав. Але цей халамидник 
неодмінно спокушав його».

Розвиток дії
(розгортання подій, що вироста-
ють із зав’язки, своєрідний пере-
біг розповіді автора про життя, 
стосунки і дії персонажів)

Прогулянка під дощем.
Похід на скреслу річку.
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Елементи сюжету Сюжетна лінія оповідання «Федь-
ко-халамидник»(заповнюється 
протягом уроку і вдома в процесі 

читання тексту)
Кульмінація 
(найбільш напружений момент 
твору, точка зламу)

Пригода на крижинах.

Розв’язка 
(епізод, яким завершується роз-
виток сюжету в творі; завер-
шальний елемент розповіді, який 
вирішує суперечності художньо-
го твору)

Покарання і смерть Федька.

• Яка суперечність є центральною у творі?

5. Засвоєння нових знань.

Робота з роздатковим матеріалом:
• Ознайомлення з базовими питаннями для складання плану ха-

рактеристики персонажа перша колонка табл. 3.
• Колективне складання плану характеристики Федька (друга ко-

лонка табл. 3)
• Усна характеристика персонажа з використанням виписаних 

вдома цитат.

Табл.3.  План характеристики Федька
Базові питання для 
складання плану 

характеристики пер-
сонажа

План характеристики 
персонажа

Цитати для підтверд-
ження характеристи-

ки персонажа

Головний чи друго-
рядний персонаж?

1. Головний ге-
рой оповідання 
В . В и н н и ч е н к а 
« Ф е д ь к о -
халамидник».

Майновий і соціаль-
ний стан?

2.Син квартиран-
тів, простих бідних 
робітників.

Федько, Івана ти-
пографчика син.
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Зовнішність? 3. Розхристаний, 
замурзаний, часто 
неохайний і забруд-
нений.

Чуб йому стирч-
ком виліз з-під карту-
за, очі хутко бігають.
Кожушок його був 
весь мокрий, чобітки 
аж порижіли од води, 
шапка в болоті. Але 
він весь сяяв і махав 
величезною палицею.
У Федька навіть губи 
побіліли, а очі ста-
ли такі чудні, гострі, 
коли він вдивлявся в 
кригу.

Риси характеру? 4. Непосидю-
чий, вольовий, лю-
бить пригоди, від-
чайдушний, гордий, 
готовий понести від-
повідальність і пока-
рання за свої вчинки, 
але не визнає за со-
бою провини.

Це був чистий роз-
бишака-халамидник.
Спокій був його воро-
гом, з яким він боров-
ся на кожному місці.

Вчинки? 5. Тримає своїх одно-
літків у «терорі».
   Організовує цікаві, 
але небезпечні ігри.
    Тричі провалювався 
під лід.
 Прогулює шко-
лу і підбурює на це 
хлопців.
    Ризикує життям, 
аби довести товари-
шам свою сміливість.
    Рятує Толю (двічі).

Наче біс який 
сидів у хлопцеві
Федькові ж, неодмін-
но, щоб битися, щоб 
що-небудь переверну-
ти догори ногами. 
Не було того дня, щоб 
хто-небудь не жалівся 
на Федька:
там шибку з рогат-
ки вибив; там синяка 
підбив своєму «за-
кадишному» другові; 
там перекинув діжку 
з дощовою водою, яку 
збирали з таким кло-
потом.



92

Стосунки з інши-
ми персонажами?

6. Батьки не мають 
часу і сил на вихован-
ня, обмежуються по-
каранням, не вміють 
проявляти свою лю-
бов до сина. Не боїть-
ся батьків, можли-
во, потребує ласки і 
піклування.

Верховодить дру-
зями, не видає їх. 
Хлопці побоюються 
Федька і захоплюють-
ся ним водночас, ча-
сто жаліються на його 
витівки батькам.

Батько й за це 
Федька хвалить, а 
мати так само сер-
диться.

 Та через тебе нас 
з кватирі виженуть... 
Щоб ти не смів підхо-
дити до його, мурло 
ти репане. З свино-
пасами тобі гратись, 
а не з благородними 
дітьми. Нещастечко 
ти моє! І за що мене 
Бог покарав таким 
сибірякою... А батько 
нічого йому й не ска-
же, роби, синку, що 
хочеш, бий дітей, хай 
нас виженуть з квати-
рі...

     Батько мовчить 
і хмуро дивиться в 
вікно.

…хлопці біжать 
додому, жаліються, 
а їхні тато чи мама 
ідуть до Федькової 
матері і теж жаліють-
ся. А Федькові ввечері 
вже прочуханка!

6. Застосування нових знань
Складання плану характеристики Толі
(учні за допомогою вчителя складають план характеристики 

Толі і записують його на дошці)
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Табл. 4.  План характеристики Толі
Базові питання для 
складання плану 
характеристики 
персонажа

План характеристики 
персонажа

Цитати для підтверд-
ження характеристики 

персонажа

Головний чи 
другорядний пер-
сонаж?

Головний – ан-
типод Федька-хала-
мидника

Майновий і со-
ціальний стан?

Син господаря бу-
динку, «благородно-
го» стану.

Толя був син хазяїна 
того будинку, де вони 
жили.

Батько Толин десь 
походжає собі по 
просторій хаті, задумливо 
слухаючи музику. Тут же, 
мабуть, Толя, чистенький, 
ніжний, з щічками, як 
проскура. Мати грає. Ні 
сварок у них, ні бруду, ні 
клопоту. Пожильці їм зне-
суть плату за квартири, 
мужики за землю грошей 
привезуть, їх ніхто не ви-
жене з квартири, хоч би 
Толя як обидив Федька.

А потім, що ж тут та-
кого, що у його папи біль-
ший живіт, ніж у їхніх 
тат? Бо його папа багатий, 
от і все.

Зовнішність? Охайний, чепурний,  
«чистенький», «при-
лизаний».

Бідненький Толя прихо-
див додому задрипаний, 
подраний, з розбитим но-
сом. 
Толя соромливо посмі-
хався своїми невинними 
синіми очима.
На ньому бархатові кур-
точка й штанці.
Був увесь закутаний в 
шарфики…
Оченята йому були якісь 
чудні, не то винуваті, не 
то злякані.
Ніжні випещені ніжки 
його спотикаються…
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Продовження Табл. 4.
Базові питання для 
складання плану 
характеристики 
персонажа

План характеристики 
персонажа

Цитати для підтверд-
ження характеристики 

персонажа

Риси характеру? Спокійний, бояз-
кий, невпевнений, 
сором’язливий, боїть-
ся відповідальності.

То дитина благородна, 
ніжна, 

Це була дитина ніжна, 
делікатна, смирна.

Чистенький, чепур-
ненький, він зовсім не 
мав нахилу до Федькових 
забав.

Але він терпіть не міг, 
як йому цей Федько го-
ворив «Толька». Наче він 
йому товариш.

Толі страшно було слу-
хати такі розмови, але він 
не мав сили одійти.

Вчинки? Не слухається батьків 
і йде гуляти до хлоп-
ців.
Провокує Федька пе-
рейти річку.
Пробує сам повто-
рити відчайдушний 
вчинок халамидника 
(перейти річку).
Не може дати собі 
ради на кризі.
Залишає товариша у 
біді.

Він завжди виходив на 
двір трошки боязно…

Мама заборонила 
йому сидіти біля вікна і 
через те Толі страшенно 
кортить ще посидіти й по-
дивитись.

Толя тихенько хрес-
титься й блідніє, але од 
вікна одійти не може..

    — Ні-за-що не 
зробиш! — сказав Толя 
Федькові, киваючи на 
річку.

—  Ану, спробуй! — 
знов сказав Толя. — Ти 
ж хвалився, що будеш 
їздити на крижинах. Ану!

Оченята йому 
розгорілися, серце билось 
міцно і гаряче. Нічого там 
страшного нема, на тих 
крижинах. 
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А зате як інтересно, як ве-
село! От би взять та собі 
побігти. Толя одійшов од 
вікна, перекрутився на 
одній нозі й побіг гратися 
з чижиком.

Авторське ставлен-
ня?

Не симпатизує  Толі.

Читацьке ставлен-
ня?

Читацьке ставлення?

7.Формування умінь порівнювати персонажів
Порівняльна характеристика Толі і Федька 
• Який художній прийом використав автор, змальовуючи персо-

нажів?
•  А що ж спільного у таких, на перший погляд, різних персонажів? 

(Сором — один соромиться свого соціального становища і залежності; 
інший – надмірного піклування батьків і власної слабкодухості).

• Чому конкурували хлопці? (Прагнення бути першим, кращим, 
бути лідером).

• Як вони намагаються вирішити свої проблеми?
• У чому причина таких різних моделей поведінки?

Федько Спільне Толя
• З бідної роди.
• Обд і л е ний 

увагою батьків.
• Сміливий.
• Рятує товари-

ша.
• Готовий не-

сти відповідальність  
за свої вчинки.

• Г о в о р и т ь 
правду або мовчить.

• Сором.
• Б а ж а н н я 

бути лідером.
• Здатний на 

відчайдушні вчинки.

• Із матері-
ально забезпеченої 
родини.

• Н а д м і р н о 
опікуваний батьками.

• Боязкий.
• Р я т у є т ь с я 

сам.
•   Намагається 

уникати відповідаль-
ності.

• Бреше.

• Чому помирає Федько? 
• З якою метою автор обрав саме таку кінцівку?
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V. Підсумок. Оцінювання.
1. Робота з епіграфом.  Прочитайте, дайте відповідь на питання:
• У чому виявляється «самість» Федька? 
• До чого нарешті призводить такий спосіб самовираження?
• Чи можна назвати такий шлях цивілізованим? Конструктив-

ним?
• Чи варта вона наслідування?
• Чи є можливий інший, альтернативний, варіант?
2. Узагальнювальна бесіда:
• Що робили на уроці?
• Про що дізнались на уроці?
• Чому навчились?

VI. Домашнє завдання:
Достатній рівень.
• Прочитати оповідання Арсенія Тарковського «Точильники», 

скласти план характеристики головного персонажа.
Високий рівень.
• Підготувати повідомлення про дитинство Арсенія Тарковського.
• Заповнити схему-«сонечко»  під назвою «Уроки халамидника». 
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Урок ІІІ 
(Експериментальний)

Тема: Способи утвердження власного «я»: два шляхи вияву «са-
мості» (За оповіданнями В. Винниченка «Федько-халамидник» і «То-
чильники» Арсенія Тарновського).

Мета: за допомогою компаративного аналізу творів В.Винниченка 
та А.Тарковського відтворити світ маленького мешканця Єлисаветграда 
початку ХХ століття та  способи вияву дітьми різних соціальних про-
шарків власного «я»; 

формувати в учнів початкове уявлення про інтертекстуальність 
літератури, розвивати мислення, мовлення, дослідницькі навички; 

сприяти вихованню відповідальності, здатності до емпатії, само-
стійності. 

Тип уроку: формування умінь і навичок компаративного аналізу 
художнього твору 

Обладнання: тексти оповіданнями В. Винниченка «Федько-
халамидник» і «Точильники» Арсенія Тарковського, мультимедійний 
проектор, роздатковий матеріал, записи на дошці.

Перебіг уроку
 
І. Оргмомент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

• Чому В. Винниченко зробив фінал оповідання трагічним?
• На попередніх уроках ми вивчали оповідання В. Винниченка 

«Федько-халамидник». Вдома ви укладали схему «Уроки халамидника». 
Чому мали навчитись герої? (Вчитель за допомогою учнів заповнює на 
дошці схему-«сонечко», доповнюючи її власними заготовками) 

• Які висновки мали зробити читачі?
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ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

• Пригадайте, який конфлікт є рушієм розвитку дій у цьому 
творі?

• Які герої протистоять одне одному і чому?
• Якими людськими чеснотами або вадами наділені головні ге-

рої? 
• Які соціальні світи зіштовхує автор?
• Чи обов’язково у світі заможних людей мають виростати 

особистості Толиного типу?

IV .Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної 
діяльності.

1. Бесіда, спрямована на з’ясування читацького «знання-незнання».

• Чи сподобалось оповідання А.Тарковського? Чим?
• Чи порівнювали ви підсвідомо твір Тарковського та Винничен-

ка? Чому?
• Чи виникали у вас запитання, що стосуються спільних і відмін-

них рис у обох оповіданнях?
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2.Запис теми уроку до зошитів

Сьогодні ми працюватимемо над оповіданням ще одного нашо-
го земляка – Арсенія Тарковського. Наша мета – порівняти оповідан-
ня «Федько-халамидник» В. Винниченка і «Точильники» А. Тарковсь-
кого, з’ясувати спільні риси у біографіях авторів, спільне і відмінне в 
оповіданнях, у способах вияву власної «самості» головними героями, 
зрозуміти причини формування різних моделей поведінки героїв та їх 
оточення.

3.Робота з епіграфами
Моя свобода завжди при мені.

 
Ліна Костенко

Моя свобода закінчується там, 
де починається свобода іншої людини.

Англійське прислів’я

Кожна людина народжується для якогось діла.

Е. Хемінгуей

IV. Опрацювання матеріалу.
1.Аналітичне дослідження біографічних паралелей В. Винничен-

ка й А. Тарковського

Володимир 
Винниченко
(1880-1951)

Роки життя Арсеній Тарковський
(1907-1989)

Єлисаветград Роки життя Єлисаветград
Селянин-чумак Батько Міський інтелігент 

польського походжен-
ня, відомий свого часу 
поет, письменник, 
журналіст, громадсь-
кий діяч-українофіл
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Околиця міста, проле-
тарський район, пра-
вий берег Інгулу

Місце проживання Центральний «благо-
получний» район (Су-
часні вул. Шевченка, 
Декабристів), лівий 
берег Інгулу

Початкову освіту здо-
бував у Биковському 
народному училищі 
імені Жуковського та
Єлисаветградській 
чоловічій гімназії

Освіта Арсеній відвідував 
Єлисаветградську чо-
ловічу  гімназію та 
навчався у музичній 
школі Густава Нейга-
уза

Письменник, худож-
ник, філософ, громад-
ський діяч, політик

Діяльність Видатний російський 
письменник, перекла-
дач

Емігрував до Франції Виїхав до Росії

3.Аналітичне дослідження текстуальних паралелей.
І етап –робота із топографією творів.
Зчитування тексту учителем з паралельним ілюструванням то-

пографічного простору на екрані і подальше обговорення
• Де відбуваються події у творі? (Місто, район, вулиці)
• Коли відбуваються події?
• З ким відбуваються події?
• Чи є даний простір автобіографічним?
• Які паралелі можна провести між оповіданням «Точильники» і 

«Федько-халамидник»?
Словникова робота:
ТОЧИЛЬНИК -  той, хто займається гострінням різальних інстру-

ментів; гострильник
ВОГНЕПОКЛОННИК - людина, що поклоняється вогню як бо-

жеству
КАРБОРУНД - дуже тверда кристалічна речовина, сполука вугле-

цю з кремнієм, що використовується для шліфування сталевих виробів, 
каміння й для виготовлення вогнетривких матеріалів.

ЛЕЛІТКА - блискучі цяточки на чому-небудь.
ЦІПОК – костур, палиця, на яку опираються під час ходіння. 
СОМНАМБУЛА - людина, хвора на сомнамбулізм; сновида, лу-

натик. 
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ХАРАКТЕРНИК - чаклун, чарівник .
ІІ етап –робота із сюжетними лініями.
• Окресліть сюжетну лінію оповідання.
Експозиція – я був вогнепоклонником.
Зав’язка –  мене осяяла злочинна і солодка думка: самому піти 

на базар…
Розвиток дії – спостереження за роботою точильників;
- мандрівка до оселі точильника;
- повернення додому.
Кульмінація – розмова з мамою.
Розв’язка – взаємна обіцянка.
ІІІ етап – робота з образами на компаративній основі
1. Аналіз образу головного героя оповідання «Точильники»:
• Яке захоплення у хлопчика? Ким він хоче стати, коли виросте?
• Як ви розумієте вислів «молитовне споглядання»: «Дивитися на 

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

• Хто по-іншому бачить майбутнє героя?
• Чи погоджується хлопчик з вибором матері?
• Які риси характеру виявляє хлопчина у цій ситуації:  «Мене за-

питували:
- Ким ти хочеш бути?
Матінка поспішала відповісти за мене:
- Він буде художником.
Це була неправда. Не звертаючи уваги на усмішки гостей, від 

яких мама червоніла, я говорив:
    - Я не хочу бути художником!» ?
• Чому хлопчик не хоче бути художником?
• Він не хоче бути художником чине хоче бути схожим на 

Фастівського?
• Чим відрізняється праця художника від роботи точильника?
• Чим хлопчика приваблює саме точильний верстат?
• Як виявляє хлопчина своє зацікавлення цією професією?
• Про які якості це свідчить?
• Поясніть, чому думка водночас «солодка і злочинна»: «Раптом 

мене осяяла солодка і злочинна думка: самому піти на базар і подивити-
ся на точильників. І я здійснив цей задум»? 
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• Що відбувається з хлопчиком на базарі: «Сипалися іскри, сипа-
лися іскри щонайменше з двадцяти ножів одразу, з двадцяти точильних 
каменів, що крутилися, з відкритим ротом, нічого не помічаючи, окрім 
вогню, я переходив від одного точильника до іншого. Розпечене сонце 
котилося небом, стояла спекота, та мені було не до неї. Я не задумувався 
над тим, що коїлося зі мною, я був занадто малим для цього, але я роз-
чинився у вогні»? 

• Як у руках точильника змінюються предмети? Що з ними 
відбувається? «Ніж виблискував холодним, все яскравіше проступаю-
чим блакитним сріблом, коліща з тонким привідним ремінцем швидко-
швидко крутилося.     Крутився і чарівницький камінь карборунд. 
Точильник притискав до нього ножа, і починав іти золотий дощ, чудо-
вий золотий дощ, під який я підставляв руку. Лелітки поколювали її, 
аніскілечки не обпікаючи».

«Різники приносили їм ножі, і це неприємне знаряддя, яке мало 
справу з сирим м’ясом, здавалося, забуло про нього і припадало до то-
чила».

«А різницький ніж, закаляний липучою кров’ю, очищається, 
починає світліти, з-під нього сипляться іскри, і крутиться, крутить-
ся чарівницький камінь, і сипляться, сипляться іскри, лишень устигай 
підставляти долоню».

• Як хлопчина називає точильників?
• Чи схожий художник Фастівський на чарівника?
• Чому головний герой пішов за точильником?
• Що зрозумів хлопчик, побачивши домівку і дружину точильника?
• Чи змінило побачене його ставлення до професії?
• Чому не захотів називати свою адресу дружині точильника?
• Чи одразу повернувся додому? Чому?
• Як відреагували домашні на його повернення? А як би відреа-

гували батьки Федька і Толі?
• Кому хлопчик  адресує свою відповідь на питання матері «Де 

ти був?»
• Чому Фастівський став ненависним?
• Проти чого бунтує головний герой?
• Чого домігся ліричний герой?
• Чи змогли б того самого досягнути Толя або Федько? Чому?
• Хто з персонажів виявив найбільше мудрості?
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• Чи є у героя «Точильників» ота «самість», про яку ми говорили 
на попередньому уроці?

• Чи варто наслідувати усі способи її виявлення, продемонстровані 
головним героєм оповідання «Точильники»?

2. Порівняльна характеристика образів.
Критерії Толя Федько Голов-

ний герой 
оповідання 

«Точильники»
Головний 
чи друго-
рядний
персонаж

Головний. Головний. Головний.

Ма й н о -
вий і со-
ціальний 
стан

Син домовласника, 
«благородного» ста-
ну.

Син квартирантів, 
простих бідних 
робітників.

Син  автори-
тетних місь-
ких інтеліген-
тів

Зовн іш -
ність

Охайний, чепурний,  
«чистенький», «при-
лизаний».

Розхристаний, за-
мурзаний, часто не-
охайний і забрудне-
ний

Охайний, дог-
лянутий

Риси ха-
рактеру

Схильний до під-
лості і провокацій, 
боягуз, зверхній у 
спілкуванні, уникає 
відповідальності.

Непосидючий, во-
льовий,  любить при-
годи, відчайдушний,
гордий, готовий по-
нести відповідаль-
ність і покарання за 
свої вчинки, але не 
визнає за собою про-
вини.

Вольовий, на-
полегливий,
має власну 
життєву пози-
цію

Вчинки Не слухається 
батьків і йде гуляти 
до хлопців.

Провокує Федь-
ка перейти річку.

Пробує сам пов-
торити відчайдуш-
ний вчинок хала-
мидника.

Не може дати 
собі ради на кризі.

Залишає това-
риша у біді.

Тримає своїх одно-
літків у «терорі».
Організовує цікаві, 
але небезпечні ігри.
Тричі провалювався 
під лід.
Прогулює школу і 
підбурює на це хлоп-
ців.
Ризикує життям, аби 
довести товаришам 
свою сміливість.
Рятує Толю (двічі).

Щедрий.
Йде з дому 
без дозволу 
дивитись на 
точильників , 
в ідстоюючи 
тим самим 
право на влас-
ний вибір
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Стосунки 
з іншими 
персона-
жами:
• з батьком

• з матір’ю

• з друзя-
ми

Батьки люблять, 
жаліють, турбують-
ся, багато заборо-
няють, виявляють 
надмірне піклуван-
ня. Боїться батьків.

Прагне бути при-
йнятим в гурт, 
хоча зневажає його 
членів, заздрить 
Федькові, що той є 
ватажком.

Не мають часу і 
сил на виховання, 
обмежуються пока-
раннями, не вміють 
проявляти свою 
любов до сина (?). 
Не боїться батьків, 
можливо, потребує 
ласки і піклування.

Верховодить ними, 
не видає їх. Хлопці 
побоюються Федь-
ка і захоплюються 
ним водночас, часто 
жаліються на його 
витівки батькам

Люблять, пе-
р еживают ь , 
турбуються , 
дають певну 
свободу, але 
вже виріши-
ли майбутнє 
хлопця.

Йдуть на 
п о с т у п к и , 
з н а х о д я т ь 
компромісне 
р і ш е н н я 
ситуації.

А в т о р -
ське став-
лення

Не симпатизує. Симпатизує Федь-
кові.

Симпатизує.

Читацьке 
ставлен-
ня

Негативне. Позитивне. Позитивне. 

IV етап – експеримент: «Перетнувши Інгул»
Вчитель пропонує учням віртуально (умовно,  уявно) поєднати 

твори і з’ясувати причину чи причини різних поведінкових моделей, 
шляхом зіставлення соціальних світів, які репрезентують герої.

Робота з ілюстративним матеріалом(мал.2)
• Що зображено на малюнку?
• Скільки світів можна виділити?
• Визначте відповідність  твору і герою?
• Що розділяє ці світи?
• У яких творах світової літератури зустрічається художній образ 

ріки, як межового світу?
• Для Федька це межа між чим?
• Чи проходить ініціацію (посвячення) Федько?
• Чи змінився Федько, перейшовши річку?
• Які риси, якості він продемонстрував на льоду?
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• Якою виявилась ціна?
• Чому залишає  межі свого світу герой «Точильників»?
• Чи перетинає він кордон між світами?
• У чиєму світі опиняється?
• У чому переконується?
• Чи змінює своє рішення, побувавши у світі міської робочої бідноти?
• Чи проходить ініціацію? Яку саме?
• Що відрізняє ліричного героя «Точильників» від Федька і 

Толі?(хлопчина має мрію-мету, заради якої готовий на нерозважливі 
вчинки).

• Хто з  хлопців продемонстрував найбільш зважену «дорослу» 
поведінку?

V. Підсумок. Оцінювання.
1.Робота з епіграфами. 
Виберіть саме той епіграф, який, на вашу думку, найбільш точно 

відображає зміст твору і зміст уроку, вибір аргументуйте.
2. Активатор 3-2-1. Записати до зошита: 
• 3 речі (факти, поняття, слова), які були новими;
• 2 – що видались цікавими, незвичними
• 1 – що зможу застосовувати, використовувати у майбутньому.

VI. Домашнє завдання
Достатній рівень.
За допомогою діаграми Вена 

порівняйте Толю, Федька і героя 
«Точильників».

Високий рівень.
Завершіть експеримент. 

Складіть і запишіть альтернатив-
ну кінцівку оповідання «Федько-
халамидник», увівши до тексту голов-
ного героя «Точильників». Почніть 
зі слів: «Я знову йшов до мазанки 
точильника, але біля церкви зустрів 
хлопців, що поспішали дивитись на 
льодохід…»

Федько

Толя
Герой

«Точильників»

діаграма Вена
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Завершення єлисаветградського періоду
Роки навчання

Коли Володимиру виповнилося сім років, його віддали навчатися 
до народної школи. Розташована вона була неподалік від тієї церкви, 
в якій колись хрестили сина Кирила і Євдокії Винниченків. Шкільні 
премудрощі виявилися для хлопчика нескладними. «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 народної 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 чо-
ловічої класичної гімназії.

 Загалом у пору дитинства Володимира Винниченка 
єлисаветградська інтелігенція створювала місту репутацію культурно-
го центру. «Це було тоді одно з найкультурніших міст на Херсонщині. 
Там була гарна реальна школа (земське училище, яким керував М.Р. 
Завадський. – В.П.), кавалерійська юнкерська школа, там жив наш 
артільник Микола Левицький», - згадувала згодом педагог і літератор 
Софія Русова, яка 1883 року, будучи політично неблагонадійною, пере-
ховувалася в будинку Івана Тобілевича, секретаря міської поліцейської 
управи й... українською драматурга. Інтенсивність культурного життя 
Єлисаветграда відзначав і юрист Олександр Шульгин, генеральний 
секретар з міжнаціональних справ в уряді Винниченка: «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 гурток, з якого вийшов і сам Євген Чикаленко. Вийшли 
звідти й брати Тобілевичі, себто наші великі артисти - Опанас Сакса-
ганський, Микола Садовський, Іван Карпенко-Карий – він же дуже тала-
новитий та, може, ще не оцінений драматург. Були й інші, що розсіялися 
по світу».

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

Проте документа про закінчення Єлисаветградської гімназії 
Володимирові Винниченку не видали. Що ж, власне, сталося?

Про роки навчання в гімназії у письменника залишилися недобрі 
спомини. Цікаво, що й Винниченкові герої згадують свою гімназійну 
пору без особливого пієтету. 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. Мов-
ляв, «гімназії існували тільки для панських дітей», отож діти мужиків 
та робітників почувалися 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.

У 1899 р. В.Винниченку виповнилося дев’ятнадцять. За свідчен-
ням Ю. Тищенка, літо того року юнак провів у мандрах. Все дужчим 
ставав його потяг до літератури, 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 зростала. Твори популярно-
го 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 поповнювало-
ся творами Т. Шевченка, І. Нечуй-Левицького, Панаса Мирного. У Єли-
саветграді жили й працювали 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 Херсонської губерній. Наглядачем у тюрмі там працю-
вав Андрій Павленко, його старший брат по матері.

Мешкаючи в брата, Володимир склав екстерном іспити у 
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Златопільській гімназії. Затяжний гімназійний сюжет прийшов, таким 
чином, до благополучного завершення.

Златопільські прикмети згодом впізнаватимуться в описах Сон-
города (оповідання «Сила і краса»): «Тихо на улиці. Далеко видніється 
ціле місто, таке невеличке, що скоріше б можна назвать його великим 
селом.

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

Картина тихого, якогось безлюдного містечка з довгою, на троє 
гін, головною вулицею, обабіч якої – «тин, дереза і нікого немає», – 
ця картина периферійного українського закутка була такою виразною, 
стільки було в ній гіркої іронії, що саме слово «Сонгород» навіть через 
багато років уживатиметься як синонім нашої рідної провінційної глу-
шини, одноманіття й нудьги. (Хоча стосовно самого Златополя ці сло-
ва можна вжити лише з певними поправками: скажімо, Златопільська 
гімназія мала репутацію навчального закладу, що давав добрі знання. 
У ній, між іншим, уже після Винниченка викладав латину та історію 
Микола Зеров (1914-1917), навчався Павло Филипович – майбутні наші 
неокласики...).

Цікаву деталь, яка характеризує умонастрої Володимира Вин-
ниченка 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 селянському убранні і говорив з то-
варишами, і з гімназіяльним начальством тільки українською мовою», і 
це «нервувало панів учителів гімназії.»

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

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 Єлиса-
ветграда, який ще й письмом українським не оволодів як слід, мав зух-
вальство пропонувати редакції поважного львівського часопису свою 
поему: «Прошу редакцію «Літературно-наукового вісника», як буде 
яка-небудь спроміжність, надрукувати мою «Софію». Я вже раз поси-
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лав 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 надру-
кована), чим вона непридатна. А як надрукуєте, то і об сім сповістіть».

Отже, Винниченко вже не гімназист, він готується вступати до 
Київського університету. 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 редакцію пе-
реслати 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 Винниченка. Була вона, вочевидь, людиною досвідченішою в 
літературних справах, ніж     він сам. Схоже, навіть мала якийсь зв’язок 
з «Літературно-науковим вісником». Принаймні, свій лист до редакції, 
датований 4 лютого 1900 р., завершувала обіцянкою прислати невдовзі 
«стихи, за котрі я писала в прошлім письмі». Сам же її лист - це прохан-
ня повідомити, як редакція вирішила розпорядитися поемою Винничен-
ка «Софія» (пізніша назва цього твору – «Повія»).

У своїй юнацькій поемі Винниченко намагався продовжити доб-
ре розроблену попередниками тему «української трагедії» - нещасливої 
любові дівчини з бідного роду до панича. По суті, він не дуже вміло 
переспівував Шевченкову «Катерину», копіюючи її ритміку, стилістичні 
конструкції, строфіку. Великою була залежність і від інших літератур-
них зразків, передусім «Бурлачки» І. Нечуя-Левицького й «Повії» Па-
наса Мирного.

Поема «Софія» була написана чи не 1899 року. Ю.Тищенко вва-
жав, що трохи 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 слабеньку учнівську поему. «Силу і 
красу» він напише вже в Києві, будучи студентом університету…
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
      (продовження)

КІРОВОГРАД: 
ПОВЕРНЕННЯ ВИГНАНЦЯ

Чотири роки тому везли ми з товаришем із Новомиргорода од 
мостобудівничого, політв’язня сталінських таборів Степана Демидови-
ча Кожум’яки пожовтілий, зачитано-пошарпаний, але охайно загорну-
тий у цупкий папір томик оповідань Володимира Винниченка, виданого 
наприкінці двадцятих років кооперативним видавництвом «Рух». Із того 
самого Новомиргорода, на терені якого знаходилась колись Златопільсь-
ка гімназія, в якій навчався майбутній письменник. Із того самого, де був 
написаний перший художній твір «Краса і сила».

Дивом зберігся той «рухівський» томик Винниченка, оскільки не 
раз і не два провідували «органи» курінь (приземисту хату-глинянку в 
центрі міста) діда Степана, прихоплюючи щоразу з собою після одвідин 
«буржуазно-націоналістичні» видання.

Ми читали-перечитували ту дивовижно просту й захоплюючу 
прозу, передавали книжечку з рук у довірені руки, щиро дивувались: 
чого ж це забороняється такий людяний письменник у нас? Знали чому, 
не наївні були - та книжка, однак, змушувала дивуватись. І не мали віри, 
що мине зовсім небагато часу - й розплющаться очі, розверзнуться уста. 
Побачать світ твори Винниченка у журналах та видавництвах велики-
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ми тиражами, плануватимуться видання багатотомні - й ще глибше від-
криється нам, чому не пускала тоталітарна система в своє трухляве лоно 
правдивих слів Великого Громадянина.
 Винниченко повертається сьогодні у наше буття. Це 
найповніше, певно, відчули його земляки з Кіровоградщини. Протя-
гом жовтня-листопада нинішнього року в обласному центрі проведено 
кілька заходів, присвячених 110-річчю з дня народження письменни-
ка. І про все можна сказати – вперше. Вперше у стінах педінституту 
відбулися Винниченкові літературні читання.
 ...Шкода, не довідається про це покійний політкаторжанин Сте-
пан Кожум’яка, який так дбайливо зберігав томики прози свого земляка 
і в часи тоталітаризму напував животворним трунком Винниченкового 
слова юні серця.

              Василь Бондар                                                                                                                         
1990 р.

Загальновідомим і беззаперечним фактом на сьогодні є визнання 
Кіровоградського педуніверситету центральним осередком досліджен-
ня і популяризації творчої спадщини В. Винниченка. Важко уявити роз-
виток винниченкознавства в Україні без імен Г. Клочека, С. Михиди, В. 
Марка, Л. Куценка, О. Гольник, Л. А. Гурбанської та ін.

Спектр проблемних питань справді величезний: від досліджен-
ня «моральної лабораторії» різножанрової та різнопланової творчості 
історичного й культурного діяча України до кодифікацій Винниченка 
в контексті національних та європейських літературних напрямків; від 
етико-психологічної концепції «чесності з собою» до гендерного тракту-
вання жіночих образів; від екзистенційних «лабіринтів» до націєтворчо-
го дискурсу в публіцистиці; від особливостей лінгвокультурної ситуації 
в синтаксисі його драм до особливостей функціонування фразеологізмів 
у мові прозових творів письменника. А ще ж паралелі й протистоян-
ня з Горьким, Ніцше, Арцибашевим, Коцюбинським, Андрєєвим, До-
стоєвським, Лесею Українкою; типологічні сходження з Ердманом, Іб-
сеном, Золя, Хвильовим, Багряним, Підмогильним; «силові тяжіння» з 
Шевченком і Франком; листування з Чикаленком, Грушевським, Шапо-
валом та ін. як джерело просопографічної інформації; врешті, діаріуш, 
обсягом у сорок років… Отже, звернімося до повернення Володимира 
Винниченка на Батьківщину.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПАЛІТРА
«ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА»

«ВИДИМА МОВА ДУШІ» ДИТИНИ

Винниченкове вміння «читати людські душі», передбачало май-
стерне відображення внутрішнього через його зовнішні вияви. 

Насамперед слід зупинити увагу на одному з традиційних засобів 
художньої виразності – портреті, який у системі засобів художньо-
го психологізму часто набуває специфічних рис. Б. Галанов зазначав, 
перефразовуючи вислів О. Веселовського про епітет («історія епітета 
є історією поетичного стилю у скороченому вигляді»), що «історія 
портрета є в скороченому вигляді історією мистецтва та літератури». 
Таким чином, портретній характеристиці належить визначальна роль 
у створенні та розвитку характеру особистості, що перебуває в центрі 
психологічної прози. 

У реалістичній літературі здобув значного поширення портрет, 
який поєднує мистецтво з психологічним аналізом, фіксує складність та 
багатоплановість сутності персонажів. Велике, можливо, найголовніше 
значення для розкриття психології героя у творчості В. Винниченка 
має портрет. Змальовуючи зовнішність своїх персонажів, він не робив 
їх носіями виняткових рис. Портрет рідко виконує суто інформативну 
функцію і залишається об’єктивно-описовим. У більшості випадків він 
також виконує оціночну функцію, на ньому зосереджений емоційний 
бік опису будь-якого явища, події чи стану персонажа. 

У В. Винниченка домінує динамічний (за класифікацією 
О. Білецького) тип портрета. Прозаїк відмовляється від деталізованих 

ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЗБІРКИ В. ВИННИЧЕНКА «НАМИСТО» 
В   ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІС-

НОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДИНИ

 У сучасному суспільстві спостерігається глибокий процес 
змін у всіх його структурах. І, як результат, відбувається переоцінка 
цінностей, вимог до особистості, що виражає ціннісне ставлення до 
людини та має свою специфіку на кожному віковому етапі розвит-
ку особистості, що необхідно враховувати в педагогічному процесі. 
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описових портретів головних героїв. Він або «розосереджує» портретні 
деталі по всьому оповіданню, або «закріплює» за персонажами деякі 
постійні риси, вирізняючи їх для того, щоб не втрачалась портретна 
індивідуальність героїв. 

Ставлення до портретування персонажів у В. Винниченка 
було винятково уважним, що засвідчено вже у «Красі і силі», де мо-
лодий прозаїк іронізував над фольклоризованою поетикою І. Нечуя-
Левицького, протиставляючи їй мистецтво психологічного портрета. У 
самого В. Винниченка, як стверджує С. Погорілий, «портрет живого, 
кожний раз іншого, неповторного героя, індивідуальності з виразними 
психологічними рисами та глибокими внутрішніми переживаннями». 
У техніці портретування В. Винниченко здебільшого акцентує увагу 
на незначній зовнішній деталі, котра буває досить промовистою. Такий 
засіб допомагає через часткове побачити ціле, збагнути людську при-
роду в різних виявах. Цікавими в цьому сенсі є оповідання «Федько-
халамидник» та «Кумедія з Костем». У них чітко простежуються два 
плани: подієвий і психологічний.

В оповіданні «Федько-халамидник»    зовнішній портрет Федь-
ка представлений лише кількома штрихами: «руки в кишені, картуз 
набакир», «чуб стирчком, очі хутко бігають», «кожушок його весь мо-
крий», «чобітки аж порижіли од води», «шапка в болоті». Головна ж 
увага зосереджена на розкритті внутрішньої суті героя, на його голосі, 
інтонаціях, мові, вчинках. Душевні порухи Федька, його неординарна 
вдача підкреслюються авторськими характеристиками: «вигляд у нього 
гордий», «очі аж горять», «жилаве, чортове хлопча».

Автор зосереджує увагу на поведінці Федька, чесного й чуйного 
хлопчика. Серце його сповнене доброти, бажання допомогти, відпові-

 У молодшому шкільному віці акцент слід робити на вивченні 
особливостей моральної вихованості дитини, її морального розвитку, 
адже ціннісна проблематика є об’єктом вивчення морального виховання.
 Проблему морального виховання молодших школярів 
досліджували чимало науковців як минулого, так і сьогодення. Серед 
них В.Г. Кремень, С.У. Гончаренко, І.Д. Бех, Н.М. Бібік, A.M. Бойко, І.А. 
Зязюн, Н.Г. Ничкало, О.В. Сухомлинська, О Я. Савченко, Е.М. Степа-
нов, Л.М. Лузіна, Н.Є. Щуркова та інші.
 Питання виховання ціннісного ставлення до людини у мо-
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дальності за чуже життя.
Федькові контрастує в оповіданні Толя: «Дитина ніжна, делікатна, 

смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурився від сонця 
й соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, 
чепурненький, він зовсім не мав нахилу до Федькових забав». Проти-
ставлення двох дитячих характерів стає джерелом сюжетної напруги. 
Психологічні деталі дозволяють «побачити» героїв, створити уявлення 
не лише про зовнішність, а й про внутрішній світ дітей. В. Винничен-
ко обирає екстремальну ситуацію, коли почуття персонажів особливо 
загострені – сцену на річці та вдома після «купання» у льодяній воді. 
Максималізм Федька (про якого кажуть, що він: «брехати не любить» і 
«видавати товаришів теж не любить», що це – «сибіряка якийсь, камінь, 
а не дитина!») підкреслено психологічними деталями: «Федька покла-
ли на стілець і били вже як слід» – він «навіть не скрикнув»; «тільки 
як батько пустив на мент руку, якою держав його, Федько впав додо-
лу й не рухався»; «а в непритомності когось просив, комусь грозився 
і все чогось допитувався у Толі». Автор, таким чином, наголошує на 
незвичайній силі волі і гордості свого героя. 

Орієнтація романтичної (зокрема, неоромантичної) художньої 
свідомості насамперед на естетичне моделювання характеру персона-
жа не в розвитку (як у реалізмі), а у вияві посутніх непересічних рис 
пояснює зовні надмірне нагромадження експозиційних епізодів (руй-
нування піщаних «хаток», відбирання чужого «змія», спокушування 
Толі й мужня поведінка під час покарання). Ці сценки розкривають 
психологічне єство «халамидри» у внутрішньо-напруженій цілісності 
його смислових складників.

Портрет Винниченкових героїв тонко відображає їхню вдачу, 

лодших школярів, як свідченнням попередніх пошуків, є недостатньо 
дослідженою. Найбільш висвітленим є аспект формування ціннісного 
ставлення в учнів до природи. Загалом, саме з причин малодослідженості, 
проблема виховання ціннісного ставлення до людини в учнів початкової 
школи залишається актуальною.
 У центрі уваги сучасної школи має бути людина, її духовний 
світ, творчі здібності, високі моральні якості. При цьому великий вплив 
на формування особистості належить художній літературі. Однак в наш 
час виховати школяра допитливим і вдумливим читачем не так просто.  
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переживання, найменшу зміну в почуттях чи настроях. Він увесь час 
змінюється, оскільки змінюються переживання і стан героя, відбиває 
динаміку його почуттів. Порівняння в портретах В.Винниченка 
підкреслюють не типові риси персонажів, а їхню індивідуальність, 
неповторність, як у портреті Івашка з оповідання «Гей, не спиться…», 
коли він перебуває в полоні клопотів про голубник: «Та аж навіть схуд 
і трохи зблід з лиця Івашко. Раніше тверденьке, чисте-чисте личко його 
було зовсім як підсмажена проскурка. А тепер ту проскурку наче мукою 
злегка присипали. Раніше чіткі, пухкі губи його раз у раз тонесенько 
лукавилися у куточках і завсігди рухалися: чи щось жували, чи морщи-
лись від задуманої ним штуки, чи щось виспівували. А тепер були все 
стулені, неначе щось здушили у собі і не випускали». 

У творах письменника ми бачимо не сам портрет, а враження про 
нього інших персонажів. Особливо це стосується образів другорядних 
персонажів – їхні портрети передаються крізь призму сприйняття го-
ловних героїв твору, що з ними стикаються. Ці портрети значною мірою 
залежать від настрою, сприйняття, ставлення тих, хто спостерігає. Для 
прикладу можна взяти портрет бабусі Семена Комара з сповідання 
«Гей, ти, бочечко…». Цей портрет забарвлений іронічною інтонацією, 
змальований натуралістичними барвами – так її сприймає Семен Гедзь, 
що посварився з її онуком: «Стара кашкет помічає і, спотикаючись та 
поспішаючи, котиться згори маненькою, темною грудочкою на Семена, 
паличкою підпираючись. Личко крихітне-крихітне, замотане хусткою, 
оченята без вій, червоненькі, закислі, посміхаються. Уст немає, тільки 
ямочка, а й вона, і носик, і всі зморшки посміхаються».

Портрети своїх персонажів письменник малює надзвичайно 
стисло, іноді одним реченням, визначаючи характер персонажа, пере-

Здійснити це можливо за умови, коли інтелектуальне життя школяра 
проходитиме серед книжок. Все це успішно можна реалізувати на уро-
ках позакласного читання, де формується читач, який самостійно набу-
ватиме необхідних знань через «діалог» з автором твору.
 У молодших класах проблема позакласного читання вважається 
однією з найважливіших і найяскравіших, до того ж, варто саме через 
увагу до художнього слова виховувати мораль, адже саме такі уроки, на-
приклад авторські (одного окремого письменника) чи зі збіркою, мають 
бути уроками роздумів, глибоких переживань.
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ходячи від зовнішньої характеристики до психологічної. Він відтворює 
діалектику душі своїх малих героїв, розкриваючи характери у процесі 
руху та змін. Малий Зінь (оповідання «Гей, хто в лісі, обізвися…») на 
початку твору «слухняний», «лагідний», «боязкий», бо боїться Корчуна, 
«страшного бога кари та заборони»; «Зінь сумирненько схиляє голову 
до плеча, так щиро дивиться чорненькими хитрими оченятками, так ла-
скавенько посміхається…». В кінці оповідання, після смерті Корчуна, 
стає байдужим. Зінь слухняно дається робити все, що хочуть, «але йому 
не страшно від того, що поскоромився, не соромно й не турботно». 

У шестирічних дітей, як стверджують психологи, активно розви-
вається самооцінка, як важлива форма самосвідомості. Пізнання самого 
себе порівняно з оточуючим світом – необхідна умова для розвитку ди-
тини. Центральна регулююча функція самосвідомості – це усвідомлення 
своїх бажань і їх здійснення, що пов’язано з формулюванням дитиною 
мети свого вчинку, здатність зберегти цю мету і практично реалізувати 
її. За визначенням психологів всі діти цього віку усвідомлюють сферу 
своїх уподобань: відношення до себе оточуючих, спілкування з ними. У 
дітей з’являються нові мотиви, пов’язані з їх інтересом до світу дорос-
лих, з прагненням бути схожими на них, нерідко виступають і мотиви 
особистих досягнень, самоутвердження. Вони проявляються в обрáзах 
дитини або в її радощах при досягненні бажаного успіху, визнанні її 
переваги над іншими, а також в капризах.

Хлопчика Гриня («Віють вітри, віють буйні») із заможної сім’ї, 
який є своєрідним домашнім «владикою», бо на всі його примхи зва-
жають, усім його вчинкам потурають, автор характеризує стисло, 
лаконічно, розкриваючи характер у процесі зміни його поведінки. «Він 
владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутись, де він цар і бог над ре-

Так, вагомий внесок у благородну справу морально-етичного виховання 
та й розвитку української дитячої літератури загалом зробив Володимир 
Винниченко. Автор збірки «Намисто», оповідань «Кумедія з Костем», 
«Федько-халамидник», «Бабусин подарунок» виявив себе тонким знав-
цем дивовижного внутрішнього світу маленьких героїв. Велика любов 
до дітей допомагала письменникові зворушливо-ніжно, зі співчуттям і 
болем сприймати, переживати, зображувати тяжку, а часто й трагічну 
долю «маленьких грішників». З любов’ю, на повну силу свого таланту 
писав він про дітей, про їхні чисті і високі мрії, добрі помисли серця. 
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чами, де слово й плач закон для мами, тата». Самотність Гриня гнітюча, 
безмежна: «Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить одежа». Вираз 
очей виказує незадоволення Гриня: «Гринь, кругло витріщивши очі, 
обережно задом одсувається в глиб печі й сідає в самий куток…»  Він 
по-своєму переживає переляк і несподівану радість. Кожний своєрідний 
жест є характерним для вияву почуттів Гриня, він уже не почуває себе 
царем, йому страшно: «він такий тихесенький та ласкавий, а голосочок 
такий жалібненький, коли просить Саньку розповісти казку», «кладе 
голову на зігнутий удвоє рукав кожуха і приплющує очі». Оповідаючи 
Гриню свою історію життя через казку, Санька викликає в маленького 
«владики» жалість до дівчинки-наймички. Розповідь надає характерові 
Саньки психологічної глибини. «Гринь чує, як в очах йому знову стає 
гаряче, гаряче і жалько». Повністю характер Гриня розкривається саме 
через ставлення до Саньки-наймички.

Характерна для В. Винниченка і відсутність докладних описів у 
створенні портрета. Велику виразність зображенню часто надають якась 
одна або дві риси зовнішності, що передають усю динаміку внутрішнього 
життя персонажа. У наведеному уривку таку роль відіграють губи. 

Наприклад, в оповіданні «Та немає гірш нікому…» стан відчаю, 
образи Льоні, якому, після смерті мами, живеться надзвичайно тяжко, 
бо дядько та тітка постійно обзивають його «вулишним мужиченям», не 
дозволяючи гратися навіть із його однолітками, передають в основному 
губи, підборіддя: «Тут у Льоні губи раптом починають якось кумедно 
випинатися вперед, наче він свиснути хоче і дрібно-дрібно трусяться».

Ще однією з визначальних особливостей творення Винниченково-
го портрета є зіставлення двох образів. Часом зіставлення набирає фор-
ми контрасту, особливо якщо персонажі протиставляються один одному 

Справді, захоплюючись моральною красою персонажів твору, прагнучи 
наслідувати їхні вчинки, дитина починає думати про себе, оцінювати 
свої дії і поведінку.
 На жаль, твори Володимира Винниченка не вивчаються на уро-
ках читання в початкових класах, але їх можна розглядати на уроках 
позакласного читання та в позаурочний час. Тож розглянемо орієнтовну 
методику вивчення збірки «Намисто» на уроці позакласного читання.
 Тематика Винниченкових творів про дітей дуже різноманітна, 
причому в одному оповіданні часто переплітаються кілька тем. Це і 
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своїми поглядами, поведінкою, вчинками. Приклади цих порівнянь і 
контрастів ми можемо знайти практично в кожному оповіданні збірки. 
Вони допомагають яскравіше відтінити особливості характеру і вдачі 
порівнюваних персонажів, уникнути зайвих докладних описів. Для при-
кладу візьмімо оповідання «Та немає гірш нікому…». Тут порівнюються 
два товариші – Сашко та Льоня. Письменник зображує зовнішність 
своїх героїв, акцентуючи увагу на окремих деталях, які відіграють пев-
ну роль у характеристиці внутрішнього світу героїв. «Присадкуватий і 
широченький, він у свойому хвартушку та з рудою голівкою подібний 
до пляшки шкалика. Пахне від нього шкурою й ваксою, а все лице за-
мурзане від роботи» – це Сашко, а «Льоня ж у майському парусиновому 
костюмчику, увесь біленький, чистенький та тоненький, як обчищена 
від кори лозиночка. На лицях та на висках видко зеленкуваті жилочки, 
а очі сині-сині. Тільки тепер вони чи злякані, чи розгублені». З цього 
порівняння ми не тільки яскравіше уявляємо їхню зовнішність, а й ба-
чимо різницю в їхніх характерах: Якщо «голос у Льоні тихий та безжив-
ний»; «тривожно дивиться»; «хмуро стріпується», то «Сашко напружено 
думає, вишукує»; «здивовано свистить»; «хмарно насуплюється». Льо-
ня – несміливий, вразливий, а Сашко – рішучий, упертий, самостійний. 
Динаміка портретів Сашка та Льоні – це наслідок зовнішніх проявів 
внутрішнього світу героїв.

Художні резерви портрета відтворюють окрім зовнішніх харак-
теристик внутрішні психічні колізії. Для цього В. Винниченко актив-
но використовує динамічний портрет. І. Семенчук відзначає особли-
ву функцію динамічного портрета в художньому творі: «виразити всі 
переливи душевного життя героїв в їх фізичному виявленні – міміці, 
жесті, виразі очей. Таким чином, внутрішнє життя людини письменник 

сирітство, і знедоленість дітей, як бідних так і багатих – «Кумедія з Ко-
стем», «Віють вітри, віють буйні...», «Та немає гірш нікому...», «Гей, ти 
бочечко...»; формування характеру у нелегких випробуваннях – «Гей, не 
спиться...», «Ой випила, вихилила...», «Федько – халамидник» та інші.
 Перед нами постають образи різних за віком, характером і ста-
новищем у суспільстві дітей. Якщо у В. Стефаника, М. Коцюбинського, 
С. Васильченка – це передусім селянська дитина, то у Винниченковій 
творчості з’являються нові герої - діти міських робітників, купців, 
панів, дрібних орендарів. Вони зображені у складних і багатоманітних, 
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відтворює у всьому його процесі». Це ж саме можна спостерігати й у Вин-
ниченковому портретуванні. Письменник майстерно освоює художні за-
кони «фізіогномічного мистецтва», в якому найменша форма мімічної 
експресії – жест, усмішка, погляд – відтворюють глибинні психічні про-
цеси, позначають динаміку почуттів. Відтворюючи психічний стан, В. 
Винниченко використовує комбінації, за формулюванням І. Страхова, 
«ситуативних портретних рис», котрі як експресивні форми є адекват-
ними певному внутрішньому почуттю.

Художні засоби психологічного портрета – від найменшої деталі 
до комплексу зовнішніх ознак – створюють цілісну модель характеру. 
Власне, через портретування автор намагається побачити мотивації 
людських вчинків і відповідно прослідкувати зміни характеру. Це, 
так би мовити, психолого-порівняльний аспект характеротворення. 
В оповіданні «Та немає гірш нікому…» експресія внутрішньої триво-
ги Льоні відтворюється через фізіогномічні форми. Автор зображує 
емоційну ситуацію притупленого реагування, виявів страху, що спри-
чинюють раптові спалахи неврозу. Прикметно, що експресія страху в 
душі Винниченкових героїв відтворюється за допомогою однакових 
засобів характеротворчої поетики. Льоня, не витримуючи дядькового 
«воспітанія», а ще коли починають обзивати його маму «нікчемою», 
«гулящою», бунтує: «ввесь заливається вогнем, хижо, люто блискає на 
тітку й пронизувато кричить: 

– Неправда! Ви сам і нікчемні й гулящі!» 
Для дітей-підлітків характерні імпульсивна активність, 

нестриманість, емоційне збудження, вони зразу діють, не думаючи про 
наслідки. У психологічному розвитку дітей-підлітків наступає пере-
ломний момент, відомий під назвою «підліткова криза». Зовнішньо це 

часом суперечливих стосунках як між собою, так і з дорослими. Тому й 
з’являється тема зворушливої дружби двох сиріт – панича і шевського 
попихача з оповідання «Та немає гірш нікому...», що була і неможлива 
у творах соціально-побутового реалізму – адже ж це не типове, вони 
можуть бути тільки класовими ворогами.
 Перед тим, як розглянути оповідання, вчитель повинен 
підготувати дітей до сприймання твору. Твір сприймається з більшою 
зацікавленістю, якщо його вивченню передує розповідь про авто-
ра, про обставини, які спонукали його взятися за перо. Безперечно, 
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проявляється в грубості і невимушеній поведінці підлітка, прагненням 
діяти наперекір бажанням і вимогам дорослих.

Дядько вчиняє «розправу» над хлопчиком: з усієї сили «різкою 
ріже біле тільце» Льоні. Хлопчик з переляку перестає кричати, водить 
очима круг себе і «ввесь дрібно-дрібно труситься ногами, руками голо-
вою». Якийсь час він лежить із задертою головою і переляком в очах, 
«а потім зненацька падає лицем у канапу й вибухає гірким рвучким 
плачем». «Спочатку він труситься мовчки, а далі починає робити ротом 
«ввв», неначе від нестерпного холоду. І коли робить «ввв», то зуби йому 
цокають і все тіло ще дужче труситься. Потім тремтіння спадає, затихає 
«ввв» і якусь хвилину Льоня лежить тихо, тільки подригуючи плечи-
ма». Деталь фізичної дії «труситься всім тілом», «труситься мовчки», 
«ще дужче труситься» позначають розчарування, зневіру і страждання 
Льоні. Це своєрідний портрет-емоція, що фіксує цілісний комплекс ди-
тячих переживань. Льоня почувається безпорадною дитиною, повсякчас 
боячись викликати до себе підозру. В. Винниченко показує, як упродовж 
сюжетної дії відбувається зміна характеру. 

Цей внутрішній стан автор зображує за допомогою однотипних 
експресивних знаків. «Тілом знову проходять дрижаки», «він довго тру-
ситься і ридає на канапі в горі, в болючій тузі», «він тихо притуляє го-
лову до самої спинки канапи і тихо-тихо плаче». Особливості психічної 
поведінки Льоні – це не страх бути викритим чи запідозреним, а швид-
ше внутрішній протест душі (підкреслення наше – С.П.).

У світлі фройдівського вчення, розвинутого його послідовником 
К. Юнгом, підсвідомі дії і вчинки психічно травмованих (несправедливо 
ображених дорослими) дітей завершуються автоматично, рефлекторно, 
причина яких ще не встигла дійти до їхньої свідомості, але серцем герої 

навчальні програми не спрямовують учителя на ознайомлення молод-
ших школярів з життєписом митця, а відсутність розробленої методики 
роботи над вивченням біографії письменника у початкових класах дає 
змогу вчителю використовувати окремі факти у довільній формі. Ви-
користання на уроці яскравих подій з життя письменника допоможе 
глибше усвідомити зміст твору, зацікавити учнів особистістю автора, на 
прикладі його життя формувати у дітей певні моральні якості.
 Твори, прочитані самостійно, обов’язково повинні схвилювати 
дітей, викликати відповідні почуття. Тому під час аналізу твору краще 
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відчули, що зіткнулися явно зі злом. Така реакція захисту зумовлена 
передсвідомим, суміжним станом свідомості. 

У всіх випадках, пов’язаних із захистом себе або інших, 
детермінізм як пояснення причинності дуже прозорий: він зумовле-
ний одним із п’яти інстинктивних факторів – рефлексією, яка являє со-
бою рушійну силу підсвідомої і свідомої поведінки людини. Поведінка 
юних героїв у творах Володимира Винниченка зумовлена не тільки 
рефлексією, а й іншими факторами, що співзвучні «глибинному 
психологізму», – активністю.

Для кожного людського почуття, емоції чи психічного стану 
В. Винниченко намагається дібрати відповідну форму художнього зо-
браження. На думку І. Страхова, «ці експресивні знаки, маючи склад-
ний психологічний зміст, стають своєрідною мовою почуттів, котра 
віддзеркалює тонкі нюанси душевних станів».

Кожен персонаж по-своєму переживає і переляк, і відчай, і 
несподівану радість. «Ґедзь прикушує нижню губу, а вона вся чогось 
труситься…, робить люте лице, рачки відповзає від куреня й мовчки 
стрімголов летить униз», – це про Семена Ґедзя, пастушка, який не вгледів, 
як худоба забралася на баштан (оповідання «Гей, ти, бочечко…»). У 
«Бабусиному подарунку» Васько вихваляється перед хлопцями срібним 
карбованцем, якого йому подарувала бабуся. Заздрячи йому, хлопці 
вирішують виміняти карбованця за ножик. Для цього треба перекинути 
бабусин подарунок через провалля. Васько погоджується, але карбова-
нець падає над приступкою «біля самої дірки горобиної». Внутрішній 
стан хлопчика передано через риси портретної характеристики: «а губи 
стали тоненькі, сірі очі гострими, сам увесь зробився червоний, як його 
волосся, і весь час сопів носом. Коли вже губи тоненькі стали й сопе 

йти від особистісних вражень учня про прочитане. – «Чи хотів би я мати 
такого друга, як Федько?» Подумайте над тим, що важать дружба і друзі 
у вашому житті.
 Усвідомлення понять вимагає від дитини певного уміння 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Кожне поняття формується 
на основі відокремлення суттєвих, постійних ознак в предметах і фак-
тах від несуттєвих, змінних. Суть понять кожного разу збагачується і 
заглиблюється у свідомості з мірою накопичення життєвого досвіду.
 У словниковому запасі молодшого школяра вже є абстрактні 
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носом, значить, справа погана». У поетиці портрета-емоції особливість 
художньої техніки В. Винниченка виявляється в майстерності схопити 
мить емоційного акту. В. Винниченко майстерно використовує засіб 
«контрастного монтажу», що виявляється в чергуванні подій, різкій 
зміні психічних станів. Аналогічний спосіб зображення письменник 
застосовує в поетиці портретування багатьох персонажів, схоплюючи 
психічну мить людської душі, у котрій по черзі вібрують різні емоції, 
виявляються антинонімічні риси характеру. Такий принцип відтворення 
внутрішнього життя героїв Л. Колобаєва називає «драматичним» ти-
пом психологічного аналізу, коли в одну точку зведені полярні почут-
тя і стани. «Психологічна характеристика моменту» виразно відчутна 
в емоційному портреті Ланки (оповідання «Ой випила, вихилила…»). 
Дівчинка змальована в скрутний період її життя: мати дуже хвора. Ланка 
все робить сама, сім’ю обсіли злидні, оскільки мати не може заробляти. 
Ці обставини штовхають її на відчайдушний вчинок – відрізати ґудзик з 
мундира у генерала, який допоможе і відновити їй свій авторитет серед 
ровесників, і заробити відро, «в якому мати буде парити хворі ноги». 
«Кругле личко грає ямками на щоках та підборідді. Кирпатенький но-
сик задиркувато стирчить догори, очі прискають сміхом, як із двох си-
кавок. Та смішна така: підіпреться, бувало, одною рукою в бік, у другу 
ганчірку (замість хусточки), загонисто виспівує». Коли починає грати в 
«пувички», «розуміється, зараз же вся наїжується, як кішка за горобця-
ми, губи стають тоненькі, а зелені, як у кішки, очі її вузенькі та колючі 
так і ходять од жадності». В. Винниченко показує пластику Ланчиного 
характеру, дію психічних збудників, що здатні миттєво змінювати один 
психічний стан на полярно протилежний. О. Вечірко називає такий 
спосіб зображення прийомом «емоційної хвилі», коли «один і той же 

слова: краса, справедливість, добро, зло і т.ін. Механізм засвоєння та-
ких понять полягає в тому, що при їх появі, молодші школярі звертають-
ся до аналогій та метафор. Формування морального уявлення дитини 
про ціннісне ставлення до людини розпочинається не із взаємодії з пред-
метом і не зі словникового визначення слова (або як наукового поняття), 
а з комунікативної ситуації. Якщо хто-небудь у спілкуванні вживає 
в конкретному випадку слова на позначення понять «добро», «зло», 
«справедливість», у дитини виникає певне уявлення. Моральні понят-
тя вживаються в різноманітних ситуаціях, при цьому розуміння дитини 
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психічний стан виникає, пригасає і знову розгортається».
Характеротворчу функцію засобу «психологічного моменту» 

використано і в оповіданні «За Сибіром сонце сходить…». Гаврик і 
Михась, мріють стати розбійниками, як Кармелюк, викопати собі в 
лісі печеру, сховатися в ній і жити собі удвох. Хлопці вирушають до 
лісу, але дорога була неблизькою. Вони дуже втомилися. Ситуація мо-
менту, використання деталей фізичної дії сприяє зображенню миттєвої 
зміни Гаврикової вдачі: «Гарячий він дуже був та загонистий… Лице 
Гаврикові стало вже не як цибуля, а як стиглий баклажан, червоне та 
блискуче від поту. Волосся змокріло, позлипалося і, як вимочений хвіст 
у півня, стирчало на всі боки з-під шапки. А очі горіли, переливали-
ся зеленими блисками, свіжі, чисті, веселі серед червоного обличчя». 
Хлопчики-підлітки, опинившись сам на сам на шляху в степу, беручи на 
себе відповідальність дорослих, зазнають страху від природних явищ 
(кряче гайвороння, тінь від горбів, чорний голий степ, темне густе небо, 
різні голоси від вітру, багнюка, моторошна тиша, ніде нікогісінько), а 
також від раптової зустрічі з халамидниками. 

Стан страху, переляку Михася та Гаврика передано в оповіданні 
через авторську оповідь: «Їм було чогось моторошно… Гаврик уже на-
супив брови і прикусив нижню губу, а як прикусив губу, то це вже знак, 
що готов битися». Михасеві стало страшно, він благає Гаврика втікати: 
«Їй, богу, тікаймо, Гаврику,» – прошепотів він. Через відображення 
рухів та інтонацію голосу в діалозі автор відтворює прагнення героїв 
перебороти страх на дорозі: 

– Не підходь. Так і рубну! Чого вам треба? Не підходь! Зарубаю!
З усієї сили штовхнувши халамидника в живіт, хлопці тікають. 
– Халамидряки! Злодії! Сволочі! – закричав Гаврик. 

розширюється, розкриваються нові можливості для дитячої свідомості. 
Тому формування ціннісного ставлення до інших людей у молодших 
школярів залежить від кількості і якості комунікативних ситуацій. Чим 
частіше дитина буде стикатися з моральними поняттями, обговорювати 
їх сутність, тим швидше й глибше у неї закріпиться правильне моральне 
уявлення. І в цьому велику роль відіграє учитель, який використовує 
можливості спілкування, допомагає дітям у розширенні суті етичних 
понять. У молодшому шкільному віці є великі можливості для роз-
витку етичних знань, для виховання ціннісного ставлення до людини. 
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Дорога, на якій опинилися хлопчики-підлітки, є виявленням не 
тільки їхнього фізичного стану, а й психічного. Герої повертаються на-
зад додому. Авторська оповідь допомагає відчути зневіру і розчаруван-
ня хлопчиків, які не досягли своєї мрії стати розбійниками, схожими 
на Кармелюка. Змінність зовнішніх штрихів відтворює складну гаму 
психічних процесів: «Важко, безживно волочили ноги, хляпаючи мо-
крими полами по халявах, похиливши голови; тупо почимчикували 
до хати, обличчя роздерті, в крові, в болоті, запухлі, загиджені. Очі 
безживні, застиглі, як у мертвих риб, руки спущені, як в утоплених, з 
одежі стікають калюжі».

Модифікацією Винниченкового портрета-емоції є так званий 
колористичний портрет з домінантою семантики кольору для відобра-
ження відповідних характерологічних особливостей, спектру психічних 
процесів. Відтінок кольору в даному типі портретування трансформуєть-
ся у психологічний відтінок характеру. Така особливість Винниченкової 
характеротворчої техніки свідчить про глибину асоціативного мислення 
письменника, який намагається для кожної психологічної емоції дібрати 
адекватний еквівалент кольору. 

У психологічному портреті відбувається, за словами Ю.  Кузнєцова, 
«семантизація» кольору. Часто повторюваною колористичною деталлю 
портретів є блідість обличчя: «а в очах повно-повно сліз, от-от викотяться 
і потечуть по зблідлих, тугих щічках» («Ой випила, вихилила…»); «тро-
хи зблід із лиця Івашко. Раніше тверденьке, чисте-чисте личко його було 
зовсім як підсмажена проскурка. А тепер ту проскурку наче мукою злег-
ка присипали»  («Гей, чи пан, чи пропав…»); «а личко Льоні неначе ще 
дужче схудло, ще більше зблідло»  («Та немає гірш нікому…»); «Любка 
знову погасла, змертвіла, зробилася аж ряба від ластовиння»  («Гей, не 

Психологами доведено, що молодші школярі підвищено сприймають 
зовнішні явища. Вони емоційно відгукуються, щиро співпереживають 
разом з героям художніх творів, кінофільмів. Діти, а особливо пер-
шокласники, схильні вірити в те, чому їх навчають, вони переконані 
в необхідності моральних норм. При цьому вони відрізняються 
безкомпромісністю до інших в моральних вимогах. Якраз «у цьому віці 
виникають можливості для систематичного і послідовного морального 
виховання дітей».
 Художні образи здебільшого впливають на емоційну 
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спиться…»). Домінанта кольору увиразнює емоційні портрети героїв, 
показуючи процес імпульсивного сприймання навколишньої дійсності, 
болісне, невротичне реагування на стрімкий розвиток життєвих подій. 
Семантика кольору характеризує внутрішній стан героїв. Творячи ко-
лористичний портрет, письменник виявився особливо продуктивним у 
використанні кольору як художнього еквіваленту психічних станів: «На 
лицях та на висках видно зеленкуваті жилочки, а очі сині-сині. Тільки 
тепер вони чи злякані, чи розгублені»  («За Сибіром сонце сходить…»); 
«куций носик, побризканий ластовинням, вкрився потом, як росою, кру-
гле, туге личко з ямочкою на підборідді – непорушне» («Ой випила, ви-
хилила…»); «все лице в буйному, цегляному ластовинні, волосся жовте, 
стирчком; очі зелені, губи червоні, широченні»  («За Сибіром сонце схо-
дить…»). Ефект психологічного коментаря внутрішнього стану в цих 
портретах досягається ампліфікацією епітетів із семантикою кольору. 
Використовуючи резерви психологічного портрета, художньо увираз-
нюючи деталі кольору, В. Винниченко створює домінантний колір душі, 
характеру, психопочуттів.

Зіставлення зовнішньої краси маленької героїні Любки зі світом 
природи автор передає в оповіданні «Гей, не спиться…»: «Бурею по-
кручене, покучерявлене золоте жито на голові. А під житом – дві 
великі-великі сині квітки очей. А коли очі заплющені, то на них лягають 
два широких серпанки – густі темнії вії». Деталь «очі – сині квітки» 
розкриває внутрішню красу героїні. Відчувається висока майстерність 
В. Винниченка в нюансуванні живописних портретів – вони водночас й 
абстрактні, і динамічні.

В. Винниченко не тільки досліджує внутрішній світ своїх ма-
леньких героїв, але й відкриває його перед нами саме тоді, коли настає 

сферу суб’єкта сприймання. Характер і роль почуттів, що виникають 
у процесі сприймання художнього твору, залежать від того, наскільки 
логіка розвитку художніх образів відповідає уявленням сприймаючо-
го, від взаємозв’язку образів, тих обставин, які зумовлюють розвиток 
характерів героїв, тих «перешкод», що постають перед ними. Школяр, 
читаючи твори художньої літератури, обов’язково «стає» на бік одних 
героїв і «веде боротьбу» поруч з ними проти інших. «Потреби» героїв 
твору, за яких він вболіває, немов зливаються з його власними потреба-
ми, а їхні дії він переживає, як переживав би свої.
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критичний момент, коли емоції персонажів сягають апогею. Така ме-
тодика вибору ситуації, ракурсу зображення використовується не 
лише в оповіданнях про дітей, а й в усій його малій прозі: «Увага ав-
тора концентрується виключно на віддзеркаленні кризового моменту 
життєвого шляху, але весь цей шлях не показується; не дається розгор-
нута і повна психологічна характеристика персонажа до і після кризової 
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 по-
глиблюють одночасну передачу критично-екстремальної ситуації та її 
емоційно-суб’єктивну авторську оцінку».

Знайомлячи читача із панським підпасичем Костем («Кумедія 
з Костем»), автор зупиняє художню увагу на очах і вустах хлопчика: 
«Зеленкуваті, вузенькі глибокі оченята його не одривались, а губи роззя-
вились, і з-за них виглядали ріденькі, гостренькі зуби. Здавалось, що він 
як укусить, то мусить страшенно боліти, більше, ніж від кого другого. 
Але Кость ніколи не кусався. Хто б і як його не бив, він нізащо не кусав-
ся». Портретні штрихи супроводжуються нетрадиційним авторським 
коментарем, який відразу трохи насторожує читача: чого раптом дити-
на повинна кусатися, і чому письменник так уважно приглядається до 
зубів хлопця? Відповідь на питання з’явиться трохи пізніше, коли читач 
зрозуміє, що письменникові важливо не тільки показати свого героя і 
дати своєрідну відправну точку, з якою порівнюватимуться нові вражен-
ня, але й умістити між рядками думку про те, як важко жити цій дитині 
і як умови життя позначаються на її зовнішності.

Упродовж твору автор неодноразово доповнюватиме портрет но-
вими деталями, розглядаючи вкотре очі і вуста: «… кумедно зморщив 

 Почуття викликаються наочністю, цілісністю, конкретністю і 
взаємодією художніх образів. Виникнення почуттів та їхня активна роль 
в процесі сприймання органічно зв’язані із фантазією, уявою, пам’яттю.
Винниченко часто аналізував підсвідомі першопричини поведінки лю-
дей, їхні інстинкти, соціальне та біологічне у вчинках. Такою є історія 
«паршивого байстрюка», абсолютно не потрібного для оточення, яке 
переростає в трагедію, що змушує замислитись і героїв твору, й читачів 
(«Кумедія з Костем»). Винниченко зумів майстерно відбити соціальні 
та моральні болячки суспільства, не через прямий осуд конкретних 
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носа, вишкірив зуби…»; «… худі веснянкуваті щоки його розжеврілись, 
губи розкрились і він часто облизував їх»; «… підвівсь і чудно, на-
пружено, гарячими зеленкуватими очима дивився вслід йому…»; «… 
посміхнувся ніжно-ніжно, аж засяяв очима…»; «…лице суворо ви-
тягнулось, під очима лягла кружальцем холодна мертва тінь, губи 
блідо-сині міцно прилипли до зубів, і зуби злегка виглядали з-за них». 
Письменникові важливо помітити найменші зміни на обличчі дитини, 
зазирнути в очі-щілинки, які відкривають дорогу до сокровенного, адже 
не тільки рухи і жести, а навіть міміка свідчить про переживання ге-
роя, його психологічний стан. Домінантним образно-психологічним 
символом емоційного портрета Кості є сльози: «Кость несподівано, всім 
лицем уже, а не одним носом, скривився, підборіддя і губи затіпались, 
очі налились сльозами й він голосно, простягаючи руки й повторюю-
чи “оддай, оддай”, гірко заплакав на всю хату. І сльози одна за одною 
швидко, поспішно, як краплі дощу по шибках, котились по щоках і 
стікали в скривлений рот, на груди, на простягнені руки». Саме ці сльо-
зи, як деталь експресивної характеристики, найповніше дають змогу 
В. Винниченкові простежити внутрішню суть дитячого характеру. Пись-
менник глибоко обсервує психологію страждання Кості. 

Специфікою поетики характеротворення у В. Винниченка є синтез 
художніх засобів або використання ознак одного засобу в іншому. При-
кладом цього є зв’язок портрета з інтер’єром. Художні деталі інтер’єра 
доповнюють зовнішньо-психологічні штрихи портрета, причому також 
із виразною домінантою семантики кольору. «Холодно, німо дивляться 
вікна на Льоню темно-синіми шибками. І ганок парадний – із дашком – 
теж мовчазний, холодний, суворий». Холодна атмосфера позначається 
на Льоніному портреті. «Льоня не рухається, тільки дивиться вгору 

винуватців народження «байстрюків», а завдяки розкриттю обста-
вин життя й психології самих жертв. Є у Винниченка оповідання про 
трагічну долю бешкетника-лідера «Федька-халамидника», який був не 
менше шибайголовою, а й чесною, благородною людиною.
 Іншими словами, успіх процесу виховання ціннісного став-
лення до людини в молодших школярів зумовлений з одного боку, 
психологічною здатністю самих молодших школярів, з іншої - умовами 
навчання і виховання. Соціальні умови шкільного життя, різноманітність 
людських взаємостосунків і видів діяльності є сприятливим грунтом 
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великими синіми очима, повними страху (…) в животі йому стає 
млосно, ноги м’якнуть і груди душить тоскний жах»  («Та немає гірш 
нікому…»). В. Винниченко вміє намалювати стислий і зримий портрет, 
дати яскраву характеристику психологічного стану персонажа.

Психологізація портретів у характеротворчій поетиці В. Вин-
ниченка здійснюється і через зображення елементів одягу. Засобом 
психологічної індивідуалізації є атрибутивність одягу, який стає показ-
ником емоційного стану героїв. Одяг не просто зовнішньо-предметний 
штрих портрета, а глибоко-психологічна характерність поведінки героїв, 
ознака їх життєвого почерку. «Дійсно всі були в свитках і чоботях, а Кость 
босий і в одному піджачку та брудній сорочці»  («Кумедія з Костем»); 
«кожушок його був весь мокрий, чобітки аж порижіли од води, шапка 
в болоті. Але він весь сяяв і махав величезною палицею»  («Федько-
халамидник»); «чогось сердитий був Івашко і два вихорці його стирча-
ли з-під одсуненої на потилицю шапки, загонисто, як розп’яті хвостики 
півників»  («Гей, не спиться…»); «руки в кишені, картуз набакир, іде не 
поспішає»  («Федько-халамидник»); «і чи Семен Гедзь кашкета набакир 
надіне. Семен Комар уже й собі свою обдерту шапчину так само носить. 
З неї крізь дірки волосся стирчить на всі боки, її б на смітник викинути, 
а він набакир натовкмачує по-парубоцькому»  («Гей, ти, бочечко…»). 
Елементи одягу є інформативними деталями психологічного і побуто-
вого життя героїв.

Активним діючим компонентом поетики В. Винниченка виступає 
портретна художня деталь. Письменник намагається уникати розлогих 
авторських відступів, часом йому досить однієї опуклої деталі, риси, ха-
рактерного слова чи предмета, щоб до найтонших нюансів показати нам 
внутрішній світ свого героя, його життєву драму. В оповіданні «Кумедія 

для розвитку етичного, філософського мислення.
Автори програми «Філософія для дітей», очолюваної американським 
педагогом М. Ліпманом (посилаючись на праці Л.С. Виготського), 
обґрунтували психологічні можливості молодшого шкільного віку для 
вивчення засад філософії. Саме у віці шести-семи років діти найбільш 
сприятливі до розв’язання філософських проблем. Вивчення змісту фі-
лософії, етики дозволить дитині знайти відповіді на питання, які виник-
нуть у неї при вступі до шкільного життя.
 Оповідання закінчується якимись на диво страшними своєю 
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з Костем» такою деталлю, яка набуває глибокого алегоричного значення 
і несе у собі значне змістове та ідейно-емоційне навантаження, виступає 
недопалок панської цигарки.

У цей час Кость був настільки заглиблений у свій світ, настільки 
зачарований своєю знахідкою, що й не помітив, як зайшла у хату одна з 
робітниць. Коли недопалок опинився в її руках, Кость «закричав дико, 
страшно, надзвичайно закричав: «Одда-ай!! Одда-ай!!»».

Такий злісний крик із глибини душі показав надзвичайну вагу 
персоніфікованого предмета. Його вага наскільки важлива, що Кость 
здатний ради повернення недопалка на все, він уже не контролює себе, 
своїх емоцій, все горе, весь біль виливаються через страшні потоки 
сліз. Починаючи з дикого крику, переходячи на мольбу і закінчуючи 
безнадійним, вивертаючим душу плачем, «Кость раптом упав на коліна, 
задер лице, склав руки, як на молитву, і швидко-швидко, злякано з жа-
гучою мольбою забурмотів: «Ой оддай, ой оддай!.. Це моє… Це моє… 
Це – татове… Дай мені… Дай…»».

Не випадковою є і поява чижика в оповіданні «Федько-
халамидник». Хоча він фігурує заочно лише в двох епізодах, однак без 
нього оповідання не відбудеться, а образ антигероя залишиться неза-
вершеним. 

Психологічно наснажені портрети В. Винниченка відзначаються 
своєю стислістю. Це не портретні характеристики в дусі І. Нечуя-
Левицького, а швидше портретні деталі, виразні штрихи, що 
підкреслюють найприкметніші ознаки персонажа. Реалістичність 
оповіді, умотивованість конкретних деталей, ретельне дослідження 
особливостей внутрішнього життя героя – найсуттєвіші риси поети-
ки письменника. Увага автора зосереджена на психології персонажів, 

буденністю словами про смерть Федька: «на кладовище йшли хлопці зо 
всіх сусідніх вулиць. Спірка, Стьопа і Гаврик плакали навзрид». Як бачи-
мо, жодної авторської оцінки. Оце і є найвища майстерність в зображенні 
людської психології. Так само майстерно через економні художні засоби 
постають й інші підлітки в оповіданні, передусім Толя. Раннє і, мабуть, 
остаточно моральне спустошення цієї нечесної боягузливої дитини по-
казано в фіналі, коли Толя, не почуваючи й трохи власної провини за 
смерть Федька, з цікавістю роздивляється його похорон і, перекрутив-
шись на одній нозі, біжить гратися Федьковим чижиком.
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значну роль відведено внутрішньому мовленню героїв.
З-поміж поетикальних засобів вирізняється і своєрідний спосіб 

застосування тропів, для «характеристики індивідуалізації персонажів, 
змалювання картин, визначення явищ, речей та інтер’єру». Оповідання 
В. Винниченка багаті на порівняння. Змінюючи якусь рису, письмен-
ник часто повторює порівняння в одному творі або переносить його 
до інших. Наприклад, «не голова, а наче плетений із темної лози ко-
шик», «очі прискають сміхом, як із двох сикавок» (Ланка, «Ой випила, 
вихилила…»), «босі ноженята – неначе дві стеблинки квіток», «личко, 
як підсмажена проскурка», «стирчало два вихорці, як два гребінці у 
півника» (Івашко, «Гей, не спиться…»), «з рудою голівкою подібний до 
пляшки шкалика» (Льоня, «Та немає гірш нікому…»), «вся голова його 
як стара цибулина», «підборіддя довге-довге, як шийка в пляшки» (Гав-
рик і Михась, «За Сибіром сонце сходить…»), «очі сірі, а вся голова, не-
наче з червоного золота», «стиснув губи в ниточку» (Васько, «Бабусин 
подарунок”).

У оповіданнях В. Винниченка є мандрівні образи-фаворити, які 
дуже часто повторюються в тому самому творі у різних видозмінах або 
переходять і до інших творів: зуби – «зубки часнику», голова – «плете-
ний кошик», очі – «сикавки», губи – «намисто», ноженята – «стеблинки 
квіток», очі – «квітки», вії – «серпанки», личко – «підсмажена проскур-
ка», вихорці – «хвостики півників», очі – «цибулини», волосся – «зо-
лота кучма», губи – «ниточки», лице – «сіре ластовиння», безконечні 
варіанти погляду очей, усмішки. 

В. Винниченко показав життя дітей з усіма парадоксами, 
психологічними конфліктами. Глибина психологізму змушує дивитися 
на кожну дитину як на індивідуальність, спостерігати за її душевним 

 «Федько-халамидник» має велике виховне значення не тільки 
для дітей, а особливо в наші часи жевріння, кволості, занедбаності й 
обпльовування цінностей, властивих вдачі героїчній».
 Самий факт звернення до психології дитини яскраво свідчить, 
що відновлення морального здоров’я людини не було чужим для Во-
лодимира Винниченка. Адже саме в дитинстві формується характер 
людини, закладається фундамент її майбутнього. З любов’ю, на повну 
силу свого таланту писав про дітей, про їхні чисті й високі мрії, добрі 
порухи серця і Володимира Винниченка. Збірка «Намисто» увібрала 
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життям та сприйняттям світу. Портрет у В. Винниченка, безперечно, 
психологічний, передбачає не лише зовнішні дані, він фіксує психо-
граму душ, є колом характерології; динамічний портрет передбачає ак-
центування якихось характеристичних деталей. Домінуючи у більшості 
дитячих оповідань Володимира Винниченка, оповідна манера визначає 
й особливості портретних деталей. Автор робить виразну художню де-
таль засобом психологізації портрета. Типовим явищем для розкрит-
тя характерів героїв дитячих оповідань В. Винниченка є різка зміна 
психічних станів – від пригасання емоцій до нервового збудження.

Характери дітей В. Винниченко творить через сукупність 
психічних засобів, з яких постає цілісна особистість із власним 
світосприйняттям, власними поглядами на життя.

Суттєву роль у зображенні душевного стану героїв, природності 
їхніх почуттів, поведінки у творах письменника виконує автор-оповідач. 
Через характер мовлення (монологи, діалоги), власне авторську харак-
теристику він фіксує деталі, що означають жести, міміку, пози, рухи, ак-
центує увагу на їх емоційно-естетичній сутності – виявленні через них 
ознак доброти, лагідності, суму, страху тощо. Мовлення відіграє важли-
ву роль у процесі характеротворення, допомагає авторові найточніше 
передати внутрішній стан героя.

Надзвичайно важливою для створення характеру в художньому 
творі є роль жестів, що виразно посилює ефект висловлюваної думки. 
Часом окремі неконтрольовані рухи або дії демонструють певні почут-
тя, які в розумінні героя не мали б знаходити свого втілення.

В оповіданнях досліджуваного періоду, коли подієве розгор-
тання значно звужується і натомість поглиблюється психологічний 
аналіз на основі відносно статичної форми, значення жестів наповнене 

в себе всі найкращі досягнення Винниченкової творчості і може вва-
жатися однією з вершин майстерності письменника. Вона проникнута 
світлим гуманістичним пафосом, оптимістичною вірою в маленьку лю-
дину, вирішена в піднесеному романтичному дусі. Тут немає мотивів 
розчарованості в людях, як це ми помічаємо в його інших творах, де 
вони викликали зображення потворних, хворобливих явищ і характерів 
у творчості письменника, за що його неодноразово критикували.
 Великий вплив навчальної діяльності на самооцінку, 
саморегуляцію поведінки дітей свідчить про важливість розвитку 
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розширеним змістовим навантаженням. Часто осмислені та підсвідомі 
рухи людини зосереджують цілий комплекс внутрішньо-особистісних 
характеристик. При цьому семантика поняття «жест» дозволяє окрес-
лити значну палітру, включаючи безпосередньо жест, міміку, інтонацію, 
позу, вираз обличчя й погляд. Ознаки активного вияву особистості до-
зволяють більш ґрунтовно дослідити найменші психологічні фактори і 
зрозуміти закономірності мотивації вчинків.

О. Толстой у статтях про мову художньої прози визначив жест 
і його функції як «результат душевного руху», «нездійснене або стри-
мане бажання», «емоційний стан, жесто-мімічний рух, не обов’язково 
виявлений зовні, але визначальний для мовного ладу»: «Якщо ви, пись-
менник, відчули, угадали жест персонажа, що ви описуєте (за однієї 
неодмінної умови, що ви повинні ясно бачити цей персонаж), слідом 
за угаданим вами жестом піде та єдина фраза, з тим саме розміщенням 
слів, з тим саме вибором слів, з цією саме ритмікою, що відповідають 
жесту вашого персонажа, тобто його душевному стану в даний момент. 
Жест – ключ до людської психіки».

Жест у характеристиках героїв точний, живий, емоційний, 
підпорядкований завданню психологізації. У центрі уваги В. Винни-
ченка – психологічно-емоційна означеність ситуації, певні штрихи, що 
вказують на емоції, душевний стан, який переживають герої, чуттєво-
емоційний відсвіт події. Психологічний стан героїв і ситуації автор 
розкриває, виводячи назовні, емоційно-фізіологічні образи-жести душі 
або, за влучним визначенням І. Франка, «рефлекси душі», в яких ці ста-
ни виражаються, використовуючи здатність таких жестів служити сиг-
налом включення відповідної реакції.

В. Винниченко – майстер психологічного малюнка. Для ньо-

мислення, свідомості дитини. Чим в більшій мірі сформоване мислення, 
уміння встановлювати взаємозв’язки між предметами і явищами, тим 
успішніше формуються навички управляти собою, своїми діями. За-
вдяки навчальній діяльності, розвитку мислення, можна говорити про 
першочергове значення у вихованні ціннісного ставлення до людей, ви-
користання комунікативних ситуацій.
 В оповіданнях, що ввійшли до збірки «Намисто», часто відсутня 
безпосередня авторська оцінка подій і персонажів, і в той же час відсутня 
пряма мова, при передачі думок героїв. Автор ніби фіксує «потік» 
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го важливим є не епічний опис подій, не просто вчинки людини, а 
людська душа. Розкрити людську душу – саме цьому і підпорядковані 
всі художні засоби. Письменник зіставляє внутрішні мотиви і настрої 
героїв зі способом їх активного зовнішнього втілення. Емоційне напру-
ження в деякий конкретний момент розмови висвітлює важливі аспекти 
словесного малюнка. Так, в оповіданні «Гей, чи пан, чи пропав…» стан 
розгубленості Івашка та Любки, які стурбовані тим, що не мають голуб-
ника для сірої птахи, передано через авторську оповідь:

«Вашко передком чобота згортав купку піску й нічого не ка-
зав. А брови нахмурені, завзяті, сердиті». Через відображення рухів 
та інтонацію голосу в діалозі автор відтворює прагнення героїв до 
здійснення своєї мрії.

– Вашечку, що ж таке?! Болить тобі щось?!
 Івашко підвів голову, твердо й суворо глянув просто в лице 

Любці й сказав:
– Треба голубник заводити, от що!
 Любка витріщила сині великі очі».
 Автор передає елементи поведінки та жестів героїв, мотивує всі 

їхні висловлювання, розширює внутрішньо-настроєву та світоглядну 
характеристику через авторську оповідь: «Любка підвела голову, поди-
вилась на Івашка тоскними очима й хотіла щось сказати до нього. Але 
Івашко дивився на неї таким гострим, таким упертим поглядом, що вона 
мовчки посунула через капусту до хлопців і взялася за шворку поруч 
Сашка…а голос йому був здушений, чудний, неначе щось їв та крізь не-
прожовану їжу гукнув оте «тягніть»».

Внутрішній світ героїв набуває персоніфікованого вигляду, а 
їх постаті загалом – значної життєвої правдивості й переконливості. 

безпосередньої свідомості героя і важко відрізнити, де закінчуються слова 
автора і де починаються думки персонажа. Щоб ще більше утруднити це 
розрізнення, в дитячих оповіданнях звучать постійно ніби два голоси – ди-
тяче  й доросле сприйняття світу. Дорослі й діти розмірковують над одними 
й тими ж подіями та фактами, оцінюють одне одного, кожен зі своєї точки 
зору. Ці оцінки часом співпадають, частіше розходяться, особливо в тому, 
що стосується різних витівок юних бешкетників. Таке «подвійне бачення» 
дійсності без зайвих описів і авторських аналізів допомагає краще розкри-
ти особливості дитячої психології в порівнянні її з психологією дорослих, 
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У зображенні притаманних певній людині жестів органічно поєднуються 
різнопланові характеротворчі чинники: її власні переконання і погля-
ди, спосіб спілкування з іншими, а також суспільні явища, з-поміж 
яких передусім оточення, заняття, коло зацікавлень. Навколо героїв 
формується складна система взаємовпливів і завдяки саме жестам 
можна зрозуміти конкретну композиційну ситуацію та її морально-
естетичний підтекст. 

У Володимира Винниченка все, про що він пише, набуває плас-
тичної форми, все освітлюється з однаковою силою в конкретно-чуттє-
вому образі, а почуття, хоч і бурхливі, але переважно однозначні й про-
сті, і вони відразу виринають назовні через рухи й міміку. Внутрішній 
суб’єктивний план тут відсутній. 

Дошукуючись прихованих, віддалених причин певного повороту 
подій і вияву в поведінці персонажів об’єктивних законів, Володимир 
Винниченко одночасно зберігає їх внутрішню свободу, своєрідність, 
непередбаченість, без чого персонаж не може бути «живим».

Володимир Винниченко, аналізуючи складні душевні ста-
ни героїв, створює атмосферу граничної напруги, часто страждання, 
душевної муки, страху. Автор по-різному фіксує психічні стани своїх 
героїв, найчастіше через відчуття. Візьмемо для прикладу оповідання 
«Та немає гірш нікому…». 

Після смерті мами деспот-дядько знущається з Льоні, намагаю-
чись зробити з нього «чоловіка». Льоня не хоче навчатися у школі, а 
мріє разом із другом Сашком (теж сиротою), щоб їх віддали в пастушки 
чи в шевці. Директор викликає дядька до школи за поведінку хлопчи-
ка, «що там уже казав директор дядькові, Льоня не чув, але, коли по-
бачив крізь кватирку карцера жовті великі баньки дядькових очей, так 

підкреслити особливості дитячого бачення світу.
 Для прикладу візьмемо оповідання “Гей, хто в лісі, обізвися...”, 
де Володимир Винниченко блискуче змалював психологію малого 
хлопця, його ставлення дорослих до тих же самих подій. Хитрий до-
тепний хлопчак уже зрозумів, чого від нього хочуть старші, і лукаво 
цим користується: «Зінь - дуже слухняний та лагідненький. Він майже 
ніколи не сперечається, ні з ким не свариться, не верещить, не пацає 
ногами. А тим часом добивається всього, чого хоче. Так же сумирнень-
ко схиляє голівку до плеча, так щиро-щиро дивиться чорненькими, хи-
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і скам’янів на лаві»; «личко витяглося, посіріло»; «на підборідді, якраз 
посередині, горбочком збираються зморшки і теж трусяться»; «в животі 
йому стає млосно, ноги м’якнуть і груди душить тоскний жах»; «Льоня 
мовчить, тільки руки його цупко, конвульсивно ходять по спинці стільця 
і пошерхлі смаглі уста розкрилися, як у гарячці». У цих почуттях ми 
спостерігаємо збільшувану нервову напругу: «він довго труситься і ридає 
так, як тоді, коли ховали маму: до хрипоти, до страшного, тупого зне-
силля». Як бачимо, зображення й вираження внутрішнього стану Льоні 
переплітається. Художнє мовлення доводиться письменником до стану 
точної однозначності, маємо перед собою психологічне «мереживо».

В. Винниченко досить точно фіксує зміну психологічних станів 
героя: чітко виділяє той чи інший нюанс у переживаннях героя. Адже 
«психічний стан – це цілісна характеристика психічної діяльності за пев-
ний період часу, яка показує своєрідність перебігу психічних процесів 
залежно від відображуваних предметів і явищ дійсності, попередньо-
го стану і психічних властивостей особистості». В образі Льоні саме й 
відтворено афектовану психіку, яка виливається то в жах, то в розпач. 
Аналіз психічних станів Льоні привів нас до висновку, що емоційній 
сфері життя героя автор приділяє велику увагу. Ми визначаємо такий 
спектр душевних станів Льоні: у сфері емоцій: страх, туга, обурення, 
розпач, незадоволеність, переляк, знемога; у сфері волі: розгубленість, 
безсилля; у сфері пізнання: напруга, остовпіння.

Слід зауважити, що важливою в характеристиці головного 
персонажа є не раціональна, а емоційна сфера. Його внутрішній світ 
не підпорядкований логіці, але все ж по-своєму закономірний: че-
рез усю оповідь проходить єдиний настрій «страху і розгубленості». 
Важкі, невиразні душевні порухи автор часто передає через подробиці 

трими оченятами, так ласкавенько посміхається, просто-таки соромно 
відмовити йому».
 Своїм гострим розумом і невеличким життєвим досвідом 
Зінь аналізує всі заборони і пострахи, що на нього покладають батьки, 
щоб він менше бешкетував. Його не лякає і Бог, бо малий уже втямив, 
що і його можна задобрити: «треба тільки гарненько скласти ручки, 
пошепотіти губами перед іконами, сильненько постукати лобом багато-
багато поклонів – і  бог вже задобрений». 
 Оскільки його ніяк не можна почути і побачити, то Зінь і не 
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зовнішньої поведінки. Характер рухів Льоні свідчить про складний ду-
шевний стан, який поєднує, можливо, і почуття страху, і намагання спра-
витися зі своїм хвилюванням. Позбавлений материнської та батьківської 
любові, Льоня втрачає віру і в родинну любов, довіру до всього дорос-
лого світу, і це може призвести до абсолютної зневіри. Образи й пока-
рання для Сашка, який працює на хазяїна, – звичні й зрозумілі атрибути 
чужого дорослого світу. А Льоня, який перебуває під опікою дядька, 
переживає подвійні муки, захищає від рідних не тільки свою гідність, а 
й пам’ять про матір та батька. Саме ці обставини змушують головного 
героя перебувати в постійній напрузі, тривозі. 

Однією з найважливіших характеристик психічного стану героя є 
особливості переміщення його в просторі. Так, у стані тривоги, «посто-
явши трохи, Льоня знову підтягає ранець і тихо рушає понад стіною»; 
«трудно зітхає, підтягає ранець, одвертається і помалу-помалу іде стеж-
кою до хвіртки».

Про душевну кризу також свідчить і характер переміщень: 
«похиляє голову й переходить вуличку, держачись рукою за ремінець»; 
«біля воріт знову стоїть і довго пальцем оддирає трісочку на хвіртці», 
«біля вікна кухні Льоня зупиняється». Найчастіше напрямок ходи ге-
роя пов’язаний з характеристикою його станів: «Льоня не рухається і 
тільки дивиться до неї вгору великими синіми очима, повними страху»; 
«Льоня виходить і прикипає до стіни, з жахом дивлячись на худе лице». 
Невпевненість, надмірна нервовість героя присутні в цих описах. Така 
характеристика, де постійно нарощується динаміка дій, більш повно 
розкриває внутрішню напругу героя, допомагає побачити і зрозуміти 
настрій героя, простежити за його переживаннями та ходом думок.

Спостерігаючи за ним у такий спосіб, автор робить поведінку 

дуже вірить в його існування. Більше лякає його босяк Корчуй, оскільки 
він цілком реальний і страшний на вигляд. Отож, Зінь починає його вивча-
ти, щоб зрозуміти, як його знешкодити. І поступово приходить до думки, що 
Корчун зовсім не такий, яким його бачать дорослі.
 Якщо для старших Корчуй – лише бридкий халамидник, волоцю-
га і злодій, від якого треба триматись подалі, то Зінь сприймає його зовсім 
інакше. Оскільки Корчун – всевладний, бачить усі його капості (як запевня-
ють Зіня батьки), і може його в будь-який момент покарати, то Зінь вважає, 
що Корчун і є справжній Бог. І поступово хлопець приходить до висновку, 
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персонажа більш вмотивованою і цілеспрямованою. Кожен жест зоб-
ражений як цілком виправданий і закономірний, пластика змальованого 
образу досягається насамперед точним, майже фізіологічним показом 
усіх рухів. Таким чином, через зовнішні засоби художнього виразу мож-
на проникнути у внутрішній світ особистості, дослідити складні взає-
мовпливи на рівні підсвідомості. 

«Гринь обережно задом одсувається в глиб печі»; «Підповзає до 
краю печі й виставляє голову»; «ставши навколішки, швиденько хре-
ститься»; «Гринь похапцем простяга руку за комин, намацує монетку 
й показує Саньці» («Віють вітри, віють буйні…»), «Зінь схиляє голівку 
до плеча», «слухняно відходить», «задом-задом одсувається від краю 
провалля, потім стає рачки й хапливо, озираючись назад, повзе до 
хвіртки» («Гей, хто в лісі, обізвися…») – стан розгубленості. «Семен 
Гедзь похмурює брови й здивовано дивиться вбік»; «Семен Комар щось 
криком розповідає старій, аж ніби стрибаючи їй у лице»; «Семен Гедзь 
здивовано витріщується на пана» («Гей, ти, бочечко…») – стан відчаю, 
схвильованості. «Ланка чудно витріщилась на Гришку й стоїть як 
задубіла»; «лежить у кущах і хижо водить куцим носиком поміж гілля»; 
«І задравши голову так, що всі жили на шиї натягуються»; «Івашко не-
залежним виглядом знизав плечима» («Ой випила, вихилила…») – ду-
шевна схвильованість.

Узагальнену чуттєву реакцію у відповідь на різноманітні подраз-
ники, що йдуть від навколишнього світу чи з організму живої істоти, 
становить емоція як збудження, хвилювання, яка викликає не образ 
предмета, а специфічне переживання людиною відношення до явищ 
життя, пов’язане із задоволенням її потреб. 

У творах Володимира Винниченка – велика кількість героїв 

що його бог не такий уже й поганий. Зіня заворожують його пісні, величезна 
сила – адже він сам – один витяг застряглого в болоті воза; його весела вдача, 
вільнолюбна й широка натура. А якщо він часом сердить і робить комусь 
зло, – міркує Зінь, – це від того, що йому ж ніхто ні свічки не поставив, а всім 
же богам треба ставити, щоб були добрими. І Зінь вирішує виправити цей 
недогляд і, вибравши слушну мить, таки задобрити Корчана.
 І коли хлопець побачить загибель Корчуна – це стане для нього 
справжньою трагедією – як же ж можна вбивати всемогутнього бога.
 Так Володимир Винниченко у невеличкому оповіданні зобразив, 
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різного віку, які так чи інакше незвичні за своїми вчинками, а тому ви-
даються дивними. Дивацтво героїв розкривається найчастіше через їхні 
дії та вчинки. Вузлові конфлікти, що найбільше характеризують такі 
особистості, розкриваються через зіткнення їх з іншими персонажами, з 
певними обставинами життя.

Малий Костя з оповідання «Кумедія з Костем» ніколи не пла-
че, хоч як би його не били, не насміхалися з нього. Уже перша фра-
за твору налаштовує на якусь незвичайну історію: «З Костем сталася 
чудна комедія…». Слова «чудна», «чудний» досить часто трапляються 
на сторінках Винниченкових творів. Письменник любив оповідати про 
сповнені ризику пригоди своїх маленьких героїв, про диваків, або ж про 
таких дітей і підлітків, які чимось вирізняються з-поміж ровесників. 
Костя – також з диваків. Натомість причини його дивацтва криються у 
травмованості психіки. 

Змалечку, зіштовхуючись із кривдами, образами, 
несправедливістю, Кость замикається в собі, протиставляючи людсько-
му злу те, що спроможний протиставити – упертість і свою інакшість, 
бажання робити все всупереч загальноприйнятому, аби привернути до 
себе хоч якусь увагу. Адже він, сирота, якраз і був обділений увагою, 
піклуванням, теплом, любов’ю. Саме бажанням нагадати оточуючим 
про себе і пояснюється демонстративна поведінка Костя. За спосте-
реженням одного з педагогів-новаторів 60 – 70-х рр. ХХ ст. В. Сухом-
линського дитина, яка пережила в ранньому віці образу, кривду, стає 
хворобливо сприйнятливою до найменших проявів несправедливості, 
байдужості. З кожним новим зіткненням зі злом, жорстокістю вона 
дедалі більше замикається в собі, її поведінка стає викличною. Такої 
думки дотримуються і сучасні психологи, стверджуючи, що непослух, 

як трансформується міф у свідомості дитини, яких форм набуває. Письмен-
ник показує, як мала дитина мислить - здебільшого конкретно та образно, 
зображує весь процес розмірковування та аналізу дитячим мозком абстракт-
ного поняття; як воно знаходить конкретне і реальне втілення у дитячій 
свідомості.
 Проведена в рамках нашого дослідження діагностика рівнів 
вихованості у молодших школярів ціннісного ставлення до людини дала 
можливість виявити: діти мають бажання до пізнання нового, різних явищ 
оточуючого світу. Але коло знань про соціальний світ, ціннісне ставлення до 
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упертість, різкість, брутальність, свавілля дитини, бажання робити все 
всупереч вимогам дорослих – це своєрідний «психологічний захист» від 
жорстокого світу.

 Він – байстрюк, незаконно народжена панська дитина, і через це 
часто зазнає жорстоких кпинів з боку інших дітей і дорослих. Він ніколи 
не плаче, не боїться холоду, має кумедні звички: «зіщулиться тільки, 
втягне гостру голову свою в плечі, витягне, як гуска шию, зморщить 
носа, примружить очі та все своєї «хрр!»».  І ось Костю тяжко побив 
лановий – за те, що той недогледів, як панська худоба зайшла у пшени-
цю. Закінчилося це смертю хлопчика. Але перед тим письменник зро-
бив нас свідками чудернацького вияву почуттів Костя до пана-батька, 
власне, свідками його дитячої драми, яка постала у вражаючій сцені, 
коли в одному спалахові зійшлися і образа, і ніжність, і нереалізована 
синівська любов… Кость заплакав лише тоді, коли лановий витягнув із 
його рук недокурок, «Кость раптом забивсь, на віях видавились сльози, 
і швидко-швидко забурмотів: 

– Моє, моє… Ой оддай, то татове, то татове…»
В. Винниченку вдалося передати гаму почуттів хлопця, який 

страждає за батьком. Психіка Кості дуже збуджена. Думка перебуває в 
переривчастому русі, що передано паузами, деяким мовним безладдям. 
Повторення окремих слів є немов фокусом психічного процесу, його 
смисловим центром.

В. Винниченко творить образ Кості не прямолінійно, передаючи 
найтонші порухи душі підлітка, а у вигляді витків. Через це процес змін, 
які відбуваються в душі героя, внутрішня боротьба виявляються на пер-
ший погляд, схованими від читача. Та саме подібний підхід до розкрит-
тя образу героя дозволив письменникові показати його складність та 

людини у дітей обмежений. Тому творчість письменника В. Винниченка є 
дуже доречною для вивчення в молодшій школі. Вона характеризується по-
силенням інтересу до життя людини, до її психологічного світу, посиленням 
гуманістичного пафосу, чому найяскравішим свідченням є збірка «Нами-
сто», що ввібрала в себе всі найкращі досягнення творчості В. Винниченка 
і може вважатися однією з вершин літературної майстерності письменника. 
Вона проникнута світлим гуманістичним пафосом, оптимістичною вірою в 
маленьку людину, вирішена в піднесеному романтичному дусі.

О. Третяк
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глибину почуттів через засоби, «які зовні виявляються інколи ледве 
помітно, в дуже тонких нюансах, у ледве помітних переходах-переливах; 
інколи в поведінці персонажа спостерігається помітне зрушення, різкий 
поворот, несподіваний стрибок». Тож таке творення образу Кості є 
цілком вмотивованим і відповідає авторському задуму. При цьому 
можна відзначити яскравість психологічного малюнка, виразність 
пам’ятних деталей, живописання настроїв, перебігу почуттів, зміни 
барв і краєвидів навколишнього світу, здебільшого суголосних настроям 
героїв. Автор майстерно описує внутрішній стан хлопця.

Драматизм дитячої екзистенції простежується через конфлікт 
конкретних характерів у конкретних обставинах, що створює найкращі 
умови для виявлення особистісного «я» дитини.

Письменник майстерно відтворює перебіг почуттів героя: за-
доволення («у нього ніколи не мерзли руки і він дуже часто говорив 
про свої руки»), легке роздратування («Я не байстрюк! Хрр!»); раптове 
пригасання емоцій (автор прямо називає стан розбитості: «щоки його 
розжеврілись, губи розкрились і він часто облизував їх»), збудження 
(«підскочив аж до бороди ланового, хиркнув йому в лице й побіг на 
гору»), втихомирення й задоволення, викликане появою пана («не зво-
див, немов зачарованого, ласкавого погляду з пана»).

Виписавши підряд авторські визначення психічних станів Кості, 
можна помітити, що в емоціях гору беруть роздратування, сором, нерво-
ве збудження, відчувається мінливість і злитість психічних станів.

Від спілкування з хлопцями, які часто з нього насміхаються за 
незвичайну вдачу, переважають «задоволення» й «радість». Костя завж-
ди мовчав, а сьогодні щось «розбалакався». Він ніколи не плакав, «як 
його вже не били і хто вже його не бив». Його так і прозвали «кам’яним 
виродком». У вольових процесах Кості переважають рішучість і 
роздратованість. Коли хлопці починали глузувати з нього, що він – бай-
стрюк, а батько – пан, «він зразу ж схоплювався й біг щосили куди-
небудь», «два рази хрукнув до всіх, схопивши з голови картуза, почав 
рвати його зубами й щосили побіг од них».

Емоційний спектр Костя ширший і ясніший за пізнавальний. 
Тут панує рішучість, злість, яка переходить в лють, байдужість, що змі-
нюється роздратуванням і відразою до себе, страх і докори сумління, що 
переростають в обурення.

Різка зміна психічних станів – від пригасання емоцій до 
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нервового збудження – явище типове для розкриття характерів дитячих 
оповідань В. Винниченка.

Автор відтворює наслідки психічних процесів, для нього підвлад-
ні характерні рефлективні емоції й почуття, душевні стани персонажів, 
і він невтомно віддавав своє натхнення розкриттю психології своїх ге-
роїв.

Напруження, зумовлене роздратованістю дій Кості, автор передає 
так: «Кость аж схопився на коліна і злісно, швидко подивлявся на всіх»; 
«він лежав лицем догори й дивився як невпинно й похмуро сунули ку-
дись хмари. Йому, мабуть, знов було душно, бо худі веснянкуваті щоки 
його розжеврілись, губи розкрились і він часто облизував їх».

Розбурхана уява малює картину страждань і неспокою Кості, 
«коли при всіх лановий увечері знов потягнув за недокурок, Кость весь 
неспокійно забився, заворушився, немов від недокурка йшла шворочка 
до самого серця, коли на віях знову виступили сльози, – всі повірили».

Розкриваючи особистості диваків, Володимир Винниченко 
акцентує увагу на моральній природі конфлікту як зіткненні дитячого 
духовного максималізму з «дорослим» пристосуванням, цілісності з 
подвійною мораллю, щирості з лицемірством, природного зі штучним, 
фальшивим, добра зі злом, людяності з жорстокістю. 

Душевні процеси виявляються не тільки в узвичаєних формах чи 
подвійних почуттях, а й у вигляді пристрастей і афектів. Вони станов-
лять «сутнісну силу людини, що енергійно прагне до свого предмета». 

Найчастіше на означення почуттів автор вживає такі епітети: «не-
звичайний», «надзвичайний», «одважний», «зайдиголова», «гордий», 
«кумедний», «шибеник», бо пристрасть – це бажання у найвищому 
ступені, воно штовхає на необачні вчинки. 

Винниченко-письменник досить часто ставить читача перед 
можливістю катарсису, себто – душевного очищення через трагедію. 
Очищення ж передбачає співпереживання, готовність сприйняти чужий 
біль як власний. І, звичайно, розуміння іншого, навіть якщо цей інший 
– зовсім не такий як усі. 

Федько (оповідання «Федько-халамидник») теж не такий як усі 
– він заводій, дитячий «отаман». «Спокій був його ворогом» – сказано 
про нього в авторській ремарці. І це справді так. Він любить влаштову-
вати ризиковані розваги, дражнити сусідських хлопців. Скільки в ньому 
відваги, життєвого азарту, винахідливості й тієї надійності, яка, власне, 
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й робить його ватажком!
Федько – незвичайний хлопець, «чистий розбишака-халамидник». 

Не було такого дня, щоб хто-небудь не жалівся на нього. Вигляд мав 
гордий і завжди вирізнявся з-поміж однолітків своєю незвичайною 
вдачею. В оповіданні «Федько-халамидник» важлива не тільки напру-
га подієвої інтриги, а й психологічний сюжет. Кульмінацією є сцена, в 
якій після пригоди на річці, коли Федько врятував від загибелі хлопчика 
Толю, батьки тяжко карають ні в чому не винного «халамидника». Не-
справедливо ображений хлопець «аж труситись перестав і подививсь 
на Толю, який звинуватив його в тому, що він пхнув його на кригу…». 
Його поклали на стілець і били вже як слід, «Федько й на цей раз навіть 
не скрикнув».

Слабкодухий, боягузливий Толя хоче перекласти свою провину 
на Федька – і той ще раз рятує його. Ось, як автор малює сцену, в якій 
один виявляє слабкість духу, а другий – великодушність. «Федькові знов 
упала з голови шапка, як ударив його Толин батько, він підняв її й по-
дивився на Толю, але Толя тулився до матері, яка милувала його і жаліла 
його…» 

Федько пожалів Толю, а розплатився за це тяжкими побоями 
своїх і чужих батьків та, зрештою, власним життям. Проте, очевидно, 
по-іншому він не міг. Бачити перед собою слабкого, морально пригніче-
ного, настраханого і завдати йому удару – це не у Федьковому характері, 
це понад його гідність! 

На цій домінанті Федькової вдачі варто наголосити. Він гордий 
тією гордістю, що здатна змусити людину діяти наперекір обстави-
нам, а то й усупереч загальноприйнятим уявленням. В її основі – ви-
няткова вразливість душі, яка означає стихійне відчуття самоцінності 
власного Я і готовність будь-що захищати його. Найвищим виявом 
відповідальності героїв-підлітків письменника є їх загибель заради 
врятування життя інших. Так, трагічний пафос оповідання «Федько-
халамидник» пов’язаний із мотивом самопожертви, психологічним 
підґрунтям якого було прагнення Федька врятувати Толю на розбурханій 
кригою річці. Він робить це інтуїтивно, не замислюючись над тим, що 
може загинути сам. 

В оповіданнях Володимира Винниченка ми простежуємо різні 
психологічні типи і виявляємо, що частіше всього образ хлопчика-
підлітка постає як трагічна особистість. Як зауважує К. Фролова 
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«…трагічне – це утвердження ідеалу через загибель конкретно вираже-
ного прекрасного, … свідома загибель в ім’я утвердження своєї суті». 
Письменник стверджує, що дитяча доброта, людяність є природно-
органічною якістю героїв його оповідань. Хлопчики-підлітки самотні, 
беззахисні, їх можуть у будь-яку хвилину образити, прогнати, обізвати, 
але вони, не дивлячись ні на що, живуть у своєму прекрасному світі 
доброти, чесності, сором’язливості, справедливості і знаходять у собі 
сили, щоб допомагати тим, хто більше цього потребує. Зображуючи 
героїв-підлітків у час самотності, страху, хвилювання, переживання, ав-
тор фіксує ті їхні внутрішні порухи, які засвідчують намагання зрозуміти 
себе, свої почуття, виявляє нові грані особистісного «я» персонажів.

Здається, ніби митець упродовж твору докладає значних зусиль 
для того, щоб переконати читача у виняткових рисах своїх героїв. І коли 
ми вже точно знаємо, що Кость ніколи не плаче, а Федько ніколи не бре-
ше, то тоді відразу стаємо свідками перших сліз і першої брехні. Такий 
прийом забезпечує максимум емоційної експресії, напружує і захоплює 
читача, залучає його до мистецької співпраці з автором.

Як і інші душевні процеси, афектовані стани постають зі сторінок 
дитячих оповідань В. Винниченка найчастіше у змішаному вигляді. Це 
одна із особливостей творчої манери письменника, а тому часом важ-
ко виділити той чи інший нюанс у переживаннях героя. В оповіданні 
«Віють вітри, віють буйні…» відтворено афектовану психіку, яка 
виливається то в страх, то в розпач, то в задоволення маленького хлоп-
чика Гриня – “владики, царя і бога над речами й людьми. «– Санько!» 
– зо страхом виривається в нього. Страх охоплює Гриня ще більше, коли 
Санька відмовляється подати йому води: 

«– Нехай тобі той, що у запічку, подасть!
І знову клацає клямка, але тоскно і страшно.
«Той, що в запічку». Хто «той»?!». 
З цього прикладу видно, що афект не обов’язково називати: його 

можна відтворити особливою структурою мовлення персонажа – напру-
женою, уривчастою, розірваною.

Розказана казка про дівчинку-наймичку викликає у Гриня жаль 
до наймички, йому хочеться плакати, «і він тулить лице в бік Саньки і, 
обнявши її, починає схлипувати». 

Казково-фантастичне осмислення Санькою власної недолі 
у створеній дівчинкою «казці про дочечку» стає моментом 
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найвищого внутрішнього трагізму. Цей момент настає слідом за 
кульмінацією дитячого протиборства, яка за своїм перебігом нібито 
виявляє миттєву зверхність наймички над хлопцем. «Казка» своєю про-
мовистою ілюзійністю стимулює духовне прозріння Гриня, зміст яко-
го закріплює остання фраза твору: «Дві голівки, притулившись одна 
до одної чолами, міцно сплять на одній подушці». Розширюючи часові 
рамки дії, узагальнюючи зміст ситуації, розповідь надає психологічної 
глибини характеру Саньки.

Як стверджують психологи, у шестирічної дитини безперервно 
виникають різні бажання, які постійно змінюються. Особливість їх по-
лягає в тому, що вони визначаються невідкладним хотінням, яке сильно 
розвинене у дітей цього віку і змушує їх невідкладно діяти, не думаючи 
про наслідки.

Важливу роль у розкритті психічного стану героїв відіграють 
міміка, пози, рухи. Міміка – яскравий експресивно-емоційний засіб, що 
використовується для «розгадки» внутрішніх почуттів героїв. Складо-
вою частиною змалювання динаміки становлення психології персона-
жа є виразний показ його міміки. Часто вираз обличчя або його зміни 
красномовніше свідчать про внутрішній стан героя, ніж простора ав-
торська характеристика. «Семен Гедзь кумедно випинає нижню губу»; 
«прикушує нижню губу, а вона все чогось труситься» («Гей, ти, бочеч-
ко…»); «Івашко кусав губи, що тремтіли чогось»; «Любка затремтіла 
зубами, підборіддям, щоками» («Гей, не спиться…»); «Михась аж гу-
бами про себе ворушив і пильно дивився наперед себе невидющими, 
пукатими очима»; «Гаврик аж губу закусив од гіркої-гіркої досади» («За 
Сибіром сонце сходить…»); «Скривився, вишкірив зуби і зробив: хрр!»; 
«випнув губи, підборіддя трусилося» («Кумедія з Костем»). «Зуби йому 
цокали»; «Федько трусився, коліна йому зігнулись і хитались на всі 
боки» («Федько-халамидник»).

У дитячій прозі письменника наявна фіксація пози та рухів, що 
акцентують увагу на внутрішньому стані. Через позу, рухи письменник 
відтіняє зміни в настроях героїв: «Любка аж за щоки вхопила себе від 
жаху»; «понуро наморщила брови»; «слухала широкими очима і вся аж 
танцювала від смішності»; «Івашко незалежним виглядом злегка скри-
вився» («Гей, не спиться…»). «Васько став на коліна над проваллям і 
зазирнув. Але зараз же одсунувся й глибоко зітхнув, немов захлинув-
шись» (стан схвильованості); «Васько спускався помалу, поволі суну-
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чи одну руку по шворці, а другою цупко тримаючись. Все тіло хили-
талось…око було невидюще, напружене, витріщене, як у мертв’яків» 
(стан напруженості). «Задьора аж навколішки став од хвилювання»; 
«І зараз же лице йому заблищало білими зубами й засміялось: він витяг 
руку, взяв карбованця в пальці й високо підняв догори (стан радості). 
«Васько стиснув ниточкою губи, спинив пальцем кузочку, що лізла під 
його»; «Васько взяв картуза, постояв трохи, сказав шепотом: «Спасибі!»– 
й помалу пішов назад» («Бабусин подарунок»).

Герої Володимира Винниченка сором’язливі у словесному вира-
женні своїх почуттів, дій, їхні мовні партії сповнені пауз, недомовле-
ностей, вони лаконічні. Увага, здебільшого, перенесена на деталі (най-
частіше дієслівні ознаки) опису їхньої поведінки, погляду, виразу очей, 
жесту, міміки, пози, рухів, стану.

У системі засобів видимої мови почуттів при розкритті 
психологічного стану персонажів, В. Винниченко особливу роль 
відводить живій «мові» очей. Цим засобом він відтворює різні відтінки 
дитячих переживань. 

Виражаючи душевний стан людини, її почуття, письменник через 
видиму мову почуттів, вираз очей та їх погляду визначає внутрішній пор-
трет героя. Саме ця деталь портрета доповнює характеристики героїв, 
зорієнтована не стільки на вираз обличчя загалом, скільки на погляд 
чи посмішку, які не лише доповнюють портрет, а й є самодостатніми 
компонентами системи відтворення-зображення-вираження. Обрання 
провідної характеризуючої деталі залежить від письменника. У кожного 
автора є своя улюблена деталь. У творах В. Винниченка – очі. Це є цілком 
виправданим, оскільки «кожен письменник вихоплює з життя ту деталь, 
яка йому, саме цьому письменникові, здається єдиною й найбільш пере-
конливою, яка відповідає саме його, цього письменника, ладу думок 
та художнім уподобанням». Створюючи довершений психологічний 
портрет, майстер слова через зображення виразу очей віддзеркалює по-
чуття людини, її духовні орієнтири, міру добра чи зла. Описуючи вираз 
очей, письменник використовує майже всі можливості художнього ба-
гатства української мови, залучає різноманітні літературно-художні за-
соби. З-поміж них, зокрема, значне місце посідають означення, епітети, 
психологічно насичені за семантикою. 

У героїв оповідань В. Винниченка очі: «круглі, широкі», 
(«Гей, хто в лісі обізвися…» – Зінь); «перелякані» («Гей, ти, бочечко…» 
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– Семен Комар); «вузенькі та колючі», «зеленкуваті з сірими блисками», 
«хитрі та жадні», «гострі, хижі», «сиві, півсонні» («Ой випила, вихили-
ла…» – Ланка); «злякані», «напружені», «шукливі», «чудні», «пукаті очі 
стали скляні, блискучі» («Гей, не спиться…» – Івашко, Любка); «сині, 
віясті», «колючі», «мокрі» («Гей, чи пан, чи пропав…» – Івашко, Люб-
ка); «вимучені», «виснажені», «повні страху», «сухі» («Та немає гірш 
нікому…» – Льоня); «червоні», «свіжі, чисті, веселі», «пукаті» («За 
Сибіром сонце сходить» – Михась, Гаврик); «сірі», «колючі, зовсім чужі 
якісь очі» («Бабусин подарунок» – Васька).

У творах В. Винниченка простежується використання дієслів в 
описі очей героїв, що передають їхню рухливість. Вони надають зобра-
женому більш живого, промовистого, багатозначного характеру – «круг-
ло витріщивши очі» («Віють вітри, віють буйні…» – Гринь); «Зінь щиро-
щиро дивиться чорненькими хитрими оченятами» («Гей, хто в лісі, 
обізвися…»); «злякано зиркає очима» («Гей, ти, бочечко…» – Семен Ко-
мар); «очі прискають сміхом, які із двох сикавок», «гостро й хижо бігає 
очима», «зелені, як у кішки очі так і ходять, так і ходять» («Ой випила, 
вихилила…» – Ланка); «все водили тоскними, змученими, вбитими очи-
ма навкруги й мовчали» («Гей, чи пан, чи пропав…» – Івашко та Люб-
ка); «Льоня дивиться великими, синіми очима, повними страху», «Саш-
ко нишпорить хмурими очима по траві» («Та немає гірш нікому…»); 
«дивився невидющими пукатими очима», «очі горіли, переливалися, 
зеленими блисками, свіжі, чисті, веселі» («За Сибіром сонце сходить» 
– Михась, Гаврик); «забігав очима», «примружить очі» («Кумедія з Ко-
стем» – Кость); «очі хутко бігають» («Федько-халамидник» – Федько); 
«очі зробив колючими, злими, скляними» («Бабусин подарунок» – Вась-
ко).

Важливим засобом характеристики очей є їх кольорова гама: 
«зеленкуваті з сірими блисками» – Ланки («Ой випила, вихилила…»); 
«сині очі» – у Івашка («Гей, чи пан, чи пропав…»); «очі йому були 
червоні» – Гаврик («За Сибіром сонце сходить…»). Колір очей, голов-
ним чином, відбиває настрій, почуття, душевний стан героїв.

У героїв В. Винниченка вираз очей завжди динамічний, в 
залежності від їх психологічного стану, почуттів, настрою. Вони жи-
вуть, радіють, плачуть, сумують, лякаються, посміхаються. Так, настрій 
Ланки в оповіданні «Ой випила, вихилила…» постійно змінюється 
(подвійне зображення психологічного стану Ланки – радість-зляканість), 
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що відображається через вираз її очей, «очі прискають сміхом, як із двох 
сикавок», весело і радісно раніше поводила себе Ланка на вулиці се-
ред компанії-однолітків, підтанцьовуючи і весело співаючи, так, «як ча-
сом співала її мати, коли ноги не боліли». Тепер Ланка не співає, і не 
підморгує, а до гри вибігає, як до роботи, щоб швидше навигравати їй 
пувичок, та й знову додому – пришивати їх заказчикам, «а зелені, як у 
кішки, очі її так і ходять, так і ходять од жадності». Ланка відрізає сімака 
(гудзик) у генерала, щоб виміняти у Гришки на цебер для хворої мами. 
Раптом крізь юрбу продирається величезна постать поліцая. Ланка зно-
ву задирає голову й благально дивиться на нього, «а в очах повно-повно 
сліз, – от-от викотяться й потечуть по зблідлих тугих щічках».

Зображення виразу очей допомагає художнику створити живий 
психологічний портрет героїв. Важливу роль у творах В. Винничен-
ка відіграє погляд, який допомагає відтворенню психологічного стану 
героїв: «дивиться великими, синіми очима, повними страху» Льоня 
(ознака страху, що дядько знову буде бити) («Та немає гірш нікому…»); 
«щиро-щиро дивиться чорненькими хитрими оченятами» (ознака 
хитрості) («Гей, хто в лісі обізвися…»); «гостро й хижо бігає очима 
Ланка» (ознака жадності) («Ой випила, вихилила…»); «сині очі тоскно, 
скорботно бігали по всіх обличчях, шукаючи на них хоч надії на поряту-
нок» (ознака відчаю) (Любка «Гей, не спиться…»).

Володимир Винниченко подає внутрішній світ особистості в 
особливому ракурсі: духовне життя більшості персонажів відтворюєть-
ся в моменти найбільшої психологічної напруги. У творах зображено 
ситуації, в яких у людини максимально загострені розумові здібності, 
чуттєвість та емоційні реакції, коли переживання найінтенсивніші, а 
внутрішні страждання нестерпні.

Дослідники творчості Володимира Винниченка стверджу-
ють, що характери персонажів дитячих оповідань поглиблюються, 
зовнішні умови відіграють усе меншу роль, а психологізм письмен-
ника знаходить нові форми вияву. Як слушно зауважує М. Мольнар, 
«Винниченкові притаманне було вміння кількома штрихами, немов 
непомітно, підкреслити невловимі психічні переживання своїх героїв, 
подати яскравий психологічний аналіз. Письменник володів не буден-
ним хистом до побудови соціальних і психологічних контрастів, що по-
ряд з іншими художніми особливостями лягли в основу його творчого 
методу».
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Використання цілої системи художньо-стилістичних прийомів 
дозволило прозаїку художньо переконливо відтворити досить складні 
стани дитячої душі, показати процеси внутрішньої боротьби.

Людська мораль формується в дитинстві, як і характер людини. 
Тому не випадково В. Винниченко взявся за написання оповідань про 
життя дітей – у такий спосіб він прагнув показати, як психологічний 
фундамент, що закладається в дитинстві, впливає на майбутній розвиток 
особистісного в людині.

В. Винниченко любив змальовувати своїх персонажів у ри-
зикованих ситуаціях, доводячи кульмінацію до тієї позначки, коли 
починається балансування між життям і смертю. Йому близькі маленькі 
«зухи» (відчайдухи, «халамидники», дитячі ватаги – «чудні», «кумедні», 
незрозумілі для свого оточення). Оповідання «Бабусин подарунок» 
завершується в дусі happy end, – але пригоди її головного героя Васька-
Жар-птиці цілком могли б закінчитися так, як це було у випадку з 
Федьком-халамидником. Обидва персонажі мають чимало спільних рис. 
Та й спосіб розгортання сюжету той самий, що й в оповіданні про Федь-
ка. Хлопці граються – і їхні ігри стають для кожного випробуванням, 
своєрідним моментом істини… Винниченка-прозаїка особливо цікавить 
саме момент, коли стає зрозуміло, хто є хто. Як художнику, йому важли-
во сповна розкрити мить подолання людиною самої себе або ж просто 
оприявлення її справжнього «я».

Акцентуючи увагу на тяжкому, часто болючому процесі дорослі-
шання, змужніння своїх героїв, автор розкриває їх психологічний пор-
трет, керуючись народними традиціями і педагогікою, невід’ємними 
властивостями родової людини – її атрибутами (термін Спінози). Дити-
на ще з несформованим характером не завжди може усвідомлювати своє 
реальне становище, особливо в умовах абсурду буття, страху, відчаю, 
смерті, в результаті чого потік її свідомих раціональних почуттів може 
перетворитися в потік ірраціональних, підсвідомих відчувань та почу-
вань. Самотні хлопчики-підлітки, зіткнувшись зі злом, виявляють про-
тест, намагаються помститися, що передається через зображення дій, 
рухів, вчинків, поведінки, художню реалізацію конфліктів. 

Так, Льоня (оповідання «Та немає гірш нікому…»), Костя 
(оповідання «Кумедія з Костем»), Федько (оповідання «Федько-
халамидник») здатні на підсвідомий вчинок, рефлексію, яка підказана 
їм із зовні атрибутивними властивостями родової дитини, закладе-
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ними в них на генному рівні, традиційними для українців рисами 
справедливості, щирості, чесності, розуміння добра і спроможності 
відрізнити його від зла. 

У творах Володимира Винниченка діти не раз показані в зіткнен-
ні з набундюченим егоїзмом тих, хто навчився наживатися на людсь-
кому горі, з душевною закам’янілістю. Цікаво придивитися, як ведуть 
себе юні герої, зіткнувшись зі злом. Вони бунтують! Вони оголошують 
бій, часом нерівний, всьому тому, що викликає в них незгоду, відразу, 
протест. Вони захищають доброту і справедливість. Проте головне у 
Винниченкових історіях – це той виклик, який кидають його герої об-
ставинам і кривдникам. Читачі оповідань письменника не раз стають 
свідками дитячого бунту, при чому бунту праведного, оскільки спрямо-
ваний він проти сил зла. 

Бунтує Кость – бо в нього вкрали батьківську ласку, а тепер ще й 
намагаються відібрати останнє: право на синівське почуття («Кумедія з 
Костем»).

Бунтує Васько з «Бабусиного подарунка», який не хоче терпіти 
кпини й приниження і тому влаштовує для себе самого ризиковані ви-
пробування. 

Бунтує гімназист Льоня, коли ображають пам’ять його мами («Та 
немає гірш нікому…»).

Їх, маленьких бунтівників, в книжках В. Винниченка бага-
то. Симпатії письменника – на боці гордих, неординарних, кмітливих 
героїв, які вміють захистити власну честь, стати в оборону правди й 
справедливості. Багато з тих реалій, серед яких живуть персонажі Вин-
ниченкових оповідань, давно відійшли в минуле, але є те, що не зникає: 
самі характери цих літературних героїв, їхні пригоди й відкриття світу 
довкола себе та в собі, зрештою – оті бунти, в яких гартується неповтор-
не людське «я»…

Отже, на наш погляд, сенс змодельованої Володимиром Вин-
ниченком ситуації – в пошукові цілісних основ людського буття. Це 
відповідає розумінню бунту А. Камю: «Бунт – то один з основних вимірів 
людини. Він є нашою історичною реальністю. Принаймні нам треба не 
втікати від реальності, а знайти в ній наші вартості».  Має рацію Н. Ми-
хальчук, зазначаючи, що «в малій прозі Винниченко рухається в напрямі 
смислової наповненості деміфологізованої людської екзистенції…» 

Об’єктом уваги письменника завжди є почуття людини. Саме 



150

тому внутрішні конфлікти, що спроектовані на зіткнення та зіставлення 
людських почуттів є домінуючими в оповіданнях В. Винниченка. Пись-
менник виявив справжню майстерність у зображенні вікових особливо-
стей героїв. Часом він прямо вказує на їхній вік. Так, в оповіданні «Сте-
лися, барвінку, низенько…» Крупницькому – вісімнадцять, а Масюченку 
– шістнадцять років. Вони гімназисти. Пробудження перших почуттів – 
кохання – характеризує героїв оповідання. В. Винниченко заглиблюється 
у світ переживань, прагнучи простежити еволюцію почуттєвого стану 
юнаків. Перші почуття пробуджує в Масюченка та Крупницького Діна, 
яка навчається в жіночій гімназії. За останню чверть у неї буде «двійка» 
з алгебри і до екзаменів її не допустять. Хлопці мудрують, як допомогти 
Діні. Вони вирішують викрасти в учительській журнал. «Господи, та 
коли б їй це помогло, то він готов спалити за неї обидві руки, обидві 
ноги, все тіло спалить!»  Через непомітні штрихи відтворено всю повноту 
картини, що змінюється самоаналізом Масюченка і виявляє його прагнен-
ня до близьких стосунків у взаємозв’язку фізичного та психологічного: 
«Ах, та як же спалахне, як зашаріється смугляве личко, як бризнуть ща-
стям зелені, лукаві, глибокі очі, як побачать журнал на столі!»  

Привабливим є портрет Діни, в якому автор підкреслює її дівочу 
красу: «Діна сміється лоскотливим грудним смішком, щурить очі загад-
ково, лукаво, обіцяюче посміхається, і посмішка її бризкає чимсь солодко 
хвилюючим, чимсь більшим, ніж радість за знищені двійки».

Автор через психологічні портрети своїх героїв зазирає в глибину 
їхніх сердець і відтворює найскладніші, ледь вловимі рухи душі, вмотиво-
вуючи їхню поведінку: «І коли Крупницький, немов навмисне торкається 
рукою Діни, вона не одсуває руки, і обоє йдуть тихенько мовчки, неначе 
зліплені в тому місці, боячись зломитися». Психологічний стан першої 
серцевої тривоги, сором’язливість, несміливість стосунків автор зображує 
через ряд послідовних дійових ознак, жестів: «Мовчать Діна з Крупниць-
ким про подію з журналом. Час від часу Діна раптом, немов щось згадав-
ши, стрепенеться і, не стримавши радості, нахиляється до Крупницького 
і лукаво-лукаво почне «Стелися, барвінку, низенько…»» 

Переляк, хвилювання, збудження, приємний сором перед першими 
почуттями автор передає через пози, рухи: «Крупичка сидить непорушно. 
Не видно Діниної правої, а Крипиччиної лівої руки. А потім обоє чогось 
ніяковіють, сміються». Такі визначення доповнені яскравими деталями 
видимої мови почуттів: виразу очей: «А зелені очі тепло, лукаво й ніжно 
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котяться на тонку, акуратну чистеньку постать героя».
Через усе оповідання до кульмінації (погляд Діни і Масюченка) по-

ступово рухається своєрідне зіткнення двох – любовна гра між дівчиною та 
хлопцем як вияв протилежності їхніх психологічних станів. У фіналі Діна 
сміється з його подертого, брудного, непристойного вигляду «ніяково, со-
ромно і смішно». Щастя здається близьким, але останні рядки оповідання 
повертають Масюченка в стан невпевненості «він встає, швиденько, за-
клопотано прощається і йде з садка». Коло життєпису закінчено, драма 
самотності, відчуженості, суму залишилася. 

Володимир Винниченко утверджував особливий статус дитини і в 
«малій», і у «великій» прозі. Цілком можливо, що письменнику виявились 
близькими роздуми ніцшеанського Заратустри про роль дитини в процесі 
перетворення духу. «Дитина – це невинність і забуття, новий початок, гра, 
колесо, що крутиться само собою, перший порух, свята згода з усім».

Отже, через арсенал художньо-психологічних засобів портре-
та В. Винниченко окреслює внутрішній зміст характеру, певну пси-
хомодель особистості. «У нього пластичне зображення зовнішності 
підпорядковується завданню розкрити внутрішнє. Він володів даром 
помічати майже невловимі дрібниці, він уважний до механізмів відбиття 
душевного життя, прагнучи передати світле і темне в душі свого персо-
нажа, повноту його почуттів, всі відтінки настроїв». Портрет у системі 
психологічного зображення виконує вагому роль у психологічному 
моделюванні героя і є важливим засобом його індивідуалізації, ви-
раження внутрішнього світу. Власне, непсихологічних портретів у 
В. Винниченка немає: зовнішній образ персонажа завжди співвідноситься 
з внутрішнім. Це динамічний портрет, котрий через видимі прояви 
транслює різнопланову зміну психічних станів особливостей поведінки. 
Художня специфіка такого портрета відзначається увагою до жестів, по-
гляду, мімічних реакцій, що дає змогу обсервувати приховані механізми 
внутрішнього світу людини.

С. Присяжнюк



152

ПЕРЕРВА НА УРОК 
від О. Михайловської  (педагогічний ліцей)

 
«СВІЙ» І «ЧУЖИЙ» СВІТ В ОПОВІДАННІ В. ВИННИЧЕНКА 

«КУМЕДІЯ З КОСТЕМ»

Мета: навчати дітей вдумливо читати твори, працювати над 
змістом, вміти знаходити і коментувати реальне й уявне; розвивати 
логічне мислення, вміння розуміти істинну вартість життєвих цінностей; 
виділяти риси характеру Костя, що вирізняють його з кола оточуючих; 
вміти формулювати основну думку оповідання (знаходити авторську 
позицію) і висловлювати своє ставлення до зображуваного.

Обладнання: оповідання В. Винниченка

Хід уроку
I. Організаційний момент (оголошення теми, мети уроку; запис 

числа і теми в робочих зошитах).
II. Робота з текстом

• Читання твору «Кумедія з Костем».
• Робота з текстом:
а) аналіз художнього простору (у ході бесіди учні заповнюють 

таблицю)
Кость

«Свій» світ «Чужий» світ
Друзі 
Цигарки 
глибокі оченята 
«...Кость ніколи не кусався» 

Схожий на забиту, боязку 
собаку з підверненим під себе 
хвостом і зігнутими ногами 

«...все мовчить» 
«...ніколи не плакав»
своє «хрр!» 
« кам’яний виродок»
«...йому від всієї душі 

хотілось, щоб у нього нікого 
ніколи не було, ніде, нічого» 

« ...нічого не жаль» 
було душно

Друзі – однолітки, коли знущали-
ся над ним

Економія (панський маєток) 
Знущання («...кинуть за пазу-

ху жарину або заткнуть голку в 
бік...» 

«.. .він – байстрюк, а батько 
його – пан» Лановий 

Куховарка 
Тетяна 
Фершал
Кучер 
Пан
Проблеми Костя (його життя, 

бажання) – «чепухерія», кумедія
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недокурок – безцінний скарб, 
шворочка до самого серця 
мольба 
«Це - татове...» 

Зачарований, ласкавий погляд 
«...наїжившись, мов вовченя...» 
«...посміхнувся ніжно-ніжно, аж 
засяяв очима» 

«...весь освітлявся дивною 
посмішкою...» 

«...ніби хтось насів йому на 
груди і душив» 

Колористика: 
Зеленкуваті очі 
«І Кость простягнув усім свою 

чорну,подряпану руку» 
«... простягнув одну чорну, по-

репану ногу..» 
Брудна сорочка 
Засяяв 
освітлився
 «... веснянкуваті щоки його 

розжеврілись...»

Природні явища:
Холодний вітер 
Наближався вечір 
Невпинно і похмуро сунули 

кудись хмари

Колористика:
«Чорненький і чистенький , як 

кузочка, Данилко...» 
руде бородате лице ланового з 

синім шрамом над бровою
темнів бурий ліс 
темно-сталеві хмари 
«усі чогось похмурніли...» 
Мертва тінь 
Блідо-сині губи 
Бліда і негнучка рука 
Почорнілі сліди дряпинок

 
б) робота з графічною схемою (учням пропонується намалювати 

умовну схему вищевказаних двох світів).
– Який з цих двох світів буде мати чітко окреслену межу? (Чу-

жий). Чому?
(Цей світ обмеже-

ний кордонами – стінами 
панського маєтку, куди 
повертається Кость)

– Світ Костя 
буде мати кордони? (Ні) 
Чому? (Світ Костя –мрія, 
він втілений у бажанні 
дитини мати родину і 
т.п.)

Коментар учи-
теля: Кость потрапляє 
в «чужий» світ, але не 
повертається з нього, 
хлопчик там гине. Чому?
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в) з’ясування авторської позиції
– Чому Кость, потрапивши в «чужий» для нього світ, гине? 
– Що цим хотів сказати автор?
(Кость залишається на самоті зі світом, де панує бездуховність, 

зло,жорстокість. Автор хотів показати, що чиста і беззахисна душа ніко-
му не потрібна в тогочасному середовищі, дійсність таку істоту просто 
знищить)

г) робота з проблемними питаннями (учні задають одне одному 
(ланцюжком) питання, які б розпочиналися зі слів «чому» і «навіщо»).

Наприклад:
– Чому твір має назву «Кумедія з Костем?» 
– Чому Кость не слідкував за товаром, що пас? 
– Чому Кость ніколи не кусався? 
– Навіщо Данилко потяг Костя за картуз? і т.п.

ІІІ. Підсумки уроку
– Чим вас вразив даний твір? 
– Чим повчальне оповідання «Кумедія з Костем»? 
– Над чим змусило замислитись?

ІV. Домашнє завдання
Прочитати твір В.Винниченка «Бабусин подарунок». З’ясувати 

різницю між даними творами. Скласти 12 проблемних питань за зміс-
том двох оповідань.

V. Оцінювання роботи на уроці

***

«Не обминув письменник і такої теми, як життя дітей-сиріт у 
багатих родичів. Саме про це оповідання «Та нема гірш нікому...» — 
про малого гімназиста Льоню, якому за його «художества» доводить-
ся терпіти справжні катування від дядька та тітки, і лише наймичка 
Хведоська співчуває сироті. До речі, тут виростає й інший мотив, як 
на основі гніту і нерівності, свавілля держиморд із числа вихователів 
царської гімназії у хлопчика виникає відраза до навчання у школі і він 
зізнається другові Сашкові, що не хоче вчитися, не хоче бути ні адвока-
том, ні попом, а готовий піти у шевці чи в пастухи...»

С. Крижанівський
«Намисто» та його автор
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ДИТЯЧІ ІГРИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
ЯК ПРАФОРМА ЙОГО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 В основі найбільш значущих форм суспільного життя лежить, 
як відомо, гра. Вона є засадничим фактором людського життя. За 
Л. Виготським, творчий процес розвивається саме в грі, оскільки реальним 
обставинам надається нового незвичного значення.
 Й. Хейзинга, вважаючи, що гра є вищим виявом сутності люди-
ни, розкрив основні ознаки гри, які цікаві для нашого аналізу. По-перше, гра 
завжди добровільна, а тому є способом реалізації свободи від жорсткої 

ПЕРШЕ «НАМИСТО» В УКРАЇНІПЕРШЕ «НАМИСТО» В УКРАЇНІ
ІНТЕРМЕДІЯ ВІД В. ВИННИЧЕНКА ТА КІРОВОГРАДСЬКИХ ІНТЕРМЕДІЯ ВІД В. ВИННИЧЕНКА ТА КІРОВОГРАДСЬКИХ 

НАУКОВЦІВ НАУКОВЦІВ 
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детермінації життя. По-друге, гра активізує здібності, знімає напружен-
ня монотонії через мобілізацію психічних та фізичних сил. «Налаштуван-
ня гри є зречення і натхнення… Сама дія супроводжується почуттями 
піднесення і напруження й несе із собою радість та розрядку».
 Творчу роль гри відзначали всі, хто так чи інакше спостерігав 
за нею. Граючи, уважає П. Я. Гальперін, людина пізнає свої можливості й 
прагнення. Творчість, за Т. Рібо, — є одним із видів гри. З погляду М. М. Бах-
тіна, основною особливістю гри є те, що вона спрямована на реалізацію 
емоцій. У грі дитина може «відреагувати» негативні емоції, зняти напру-
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ження через механізм катарсису. Ще один важливий момент щодо заявле-
ної теми ми пов’язуємо з ідеєю про те, що гра з часом не зникає, а відрод-
жується у творчості та втілюється у мистецтві, котре «які суспільні 
функції воно собі не приписувало б, завжди залишається грою».
 Отже, спробуємо пояснити вплив ігор та дитячих розваг неорди-
нарних особистостей на їхнє становлення як творчих суб’єктів на прикладі 
Володимира Винниченка. Як ілюстративний матеріал, ми будемо викори-
стовувати не лише факти й свідчення з реального життя Винниченка, але 
й характеристики домінантних рис та вчинків героїв його оповідань про 
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дітей. Психологічний діапазон, у якому існують дитячі персонажі оповідань 
Винниченка, дає змогу виділити в них провідні характерологічні риси, що 
були притаманні й самому письменнику. Оповідання Володимира Винничен-
ка про дітей мають ті ж просторово-часові межі, у яких проходило дитин-
ство самого письменника. На героїв дитячих оповідань можна; проектува-
ти й певні враження Винниченка: впливи соціального середовища, мораль 
вулиці, коло друзів та динаміку стосунків у дитячих групах.
 Для рухливого й нестримного Винниченка гра була своєрідною 
праформою творчості, таким собі «полігоном», на якому розігрувалися 
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маленькі драми людських стосунків. Види ігрової діяльності Винниченка 
були різноманітними: грав з хлопцями в ґудзики й цурки, запускав голубів, 
купався в Інгулі, шукав пташині гнізда й скарби, катався на ковзанах.
 Проте була одна суттєва відмінність — Володимир грав ризико-
вано. «Перепливаючи якось із дорослими широкий ставок, Володимир мало 
не втопився. Врятували 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 
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Новомиргорода — це кілометрів сорок, не менше». Ураховуючи потужні 
степові вітри, подорож на ковзанах по замерзлій річці була неабияким ви-
пробуванням.
 «Комплекс бешкетника» яскраво простежується в багатьох 
оповіданнях письменника. Розваги та характери малолітніх героїв Винни-
ченко описує так, ніби вони є продуктом власної «пам’яті дитинства», 
а не тільки витвором уяви дорослого митця. Безперечний автобіографізм 
літературних образів оповідань корелює з документально-біографічними 
матеріалами дослідників життя й творчості нашого земляка (Л. Мороз, 
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В. Панченко, В. Марко, С. Михида та ін.). Це надає нам сміливості в аналізі 
психологічного портрета Винниченка, спираючись на психологічну схожість 
героїв різних оповідань («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем»; «Бабу-
син подарунок», «За Сибіром сонце сходить») та самого автора.
 Принагідно звернемо увагу на «вагомий гуманістичний зміст» цик-
лу дитячих оповідань Винниченка та їхню відповідність одному з головних 
оціночних змістових критеріїв художності, за Г. Клочеком, а саме «правди-
вості й глибині художнього зображення дійсності».
 Відомо, що адекватне описання психології дитини й точне 
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мотивування її вчинків і душевних поривів є досить складним завдан-
ням для дорослої зрілої людини. Це означає, що, дивлячись на дити-
ну, ми не можемо відчути те, що відчуває вона, оскільки, сприймаючи, 
накладаємо на навколишній світ певне кліше з наших знань про нього та 
досвід спілкування. Саме тому К. Нойшюц пропонує дорослим спробувати 
полежати на спині та уявити, що ти не спроможний вільно рухатися, про-
те нестерпно прагнеш бути ближче до людського тепла.
 Альфред Адлер, у свою чергу, радить хоча б протягом дня похо-
дити з різко закинутою назад головою, як це доводиться робити малюку, 
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щоб роздивитися дорослого. До цих пропозицій можна додати ще й те, 
що малюк пропорції тіла бачить у дорослого також зміненими. Десь угорі 
крихітна голова, а прямо перед носом пересуваються величезні ноги.
 Ці оригінальні пропозиції є слушними, проте неординарність Вин-
ниченкової «пам’яті дитинства» в тому й полягає, що бар’єри нерозуміння 
дитини дорослим зникають. Письменник не моралізує, й не маніпулює, він, 
образно кажучи, ніби стоїть на колінах перед юним героєм, придивляється 
до нього й відтворює світ дитячими очима.
 Придивімось і ми пильніше до психологічних портретів героїв 
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оповідань, аби зрозуміти художню проекцію власного дитячого світоспри-
ймання письменника.
 Про героя оповідання «Федько-халамидник» Федька ми знаємо, що 
то був заводій, шибеник, ватажок, який тримав своїх ровесників «трохи 
в терорі». Неординарність його характеру виявляється в потребі руй-
нування догм і правил, заміна їх «поезією незвичайних вчинків». Взагалі 
«спокій був його ворогом…», цей Соловей-Розбійник був постійно закло-
потаний доведенням своєї зверхності над іншими (недарма ж полюбляв 
засідати на високих воротах «як Соловей-Розбійник на дереві»). У «чистого 
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розбишаки» потреба «що-небудь перевернути догори ногами»: то хатки 
з піску поваляє, то штовхана комусь дасть, то іде паперового білого змія 
однімать, там синяка підіб’є своєму «закадишному» другові.
 Деякі подробиці, що стосуються Федькових звичок, трапляються 
і в спогадах про Володимира Винниченка, тим самим підтверджується їхня 
достеменність. 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 зроблена. У тій скриньці й 
засада Федька». Це — з оповідання про «халамидника».
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 А ось рядок із спогадів, що мають вигляд як коментар до цито-
ваного фрагменту: «над ворітьми подвір’я була дерев’яна скриня, у якій 
любив сидіти малий та слідкувати за тим, що робилося навкруги, не бу-
дучи помічений ніким. І коли хтось із дітей вертався з чимось їстівним, 
за чим посилала чужа мати, то малий Володимир, граючись у Солов’я-
Розбійника, зненацька вистрибував зі своєї схованки й вимагав данини. 
Він ніколи не забирав усього, а тільки невелику частину. І це не від жад-
ності до ласощів, але для того, щоб показати свою силу, владність. 
Коли бідний данник починав плакати, Соловей Розбійник вертав йому 
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відібране, давав потиличника й відпускав».
 Проте найризикованішим учинком Федька стає перехід через 
скреслу річку. Заради того, щоб довести свою сміливість, спритність та 
перевагу над «делікатним, вихованим» хазяйським сином, Федько перехо-
дить крижинами через скреслу річку й так само повертається назад.
 Весняна річка — то неабияка природна стихія: «Лід тріщав, лу-
скався, крижини лізли одна на одну, чисто було схоже на те, як женуть 
великий гурт волів». І свідки цього дійства дивувалися, як вистачило духу 
«маленькій комашинкі» так безстрашно обдурювати «величезні шматки 
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льоду, що з тріском лізли на неї, немов збирались розчавити нахабне живе 
створіння».
 Ризикована гра стає джерелом напруження й для іншого героя 
Винниченківського оповідання — Васька («Бабусин подарунок»), який спо-
чатку під впливом ущипливих закидів Посмітюхи закинув срібного «ловкого 
карбованчика», а потім з ризиком для життя діставав «бабусин подару-
нок» із дірки в стіні над проваллям. І знову ми стаємо свідками «важливого 
хрещення неординарної особистості Васька в гарячій купелі життя».
 Які наслідки мали деякі розваги Винниченка, можна простежити 
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за проекціями з його оповідання «За Сибіром сонце сходить»: Два деся-
тирічних хлопчика Михась та Гаврик задумали «діло» гідне справжнього 
Кармелюка, котрий, як співалося у пісні, «багатих обдирає, а бідних наді-
ляє». Михасеві з підготовкою «клопоту було по самісінькі вуха», а голо-
вне — дістати гроші на зброю. Одного пістолета (не цяцьку, не забавку, 
а справжнього) вже мав Гаврик. Наміри в хлопчаків були серйозні: «Не 
на забавку ж, не дзиґу ганяти йшли, а так що, може, й усього життя дове-
деться рішитися».
 Закінчилися пригоди та дитячі фантазії про геройські вчинки 
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смітником, старими городами, холодними «водяними батогами» дощу, ха-
ламидниками, які їх жорстоко побили та пограбували. Нарешті, зустріч з 
батьками, які «вихором підлетіли до дітей… Але тут же й аж одступили 
на мить: господи, та це ж не їхні діти були, та це ж страховища якісь 
стояли перед ними!! Обличчя роздерті, в крові, в болоті, запухлі, загиджені. 
Очі безживні, застиглі, як у мертвих риб, руки спущені, як в утоплених, з 
одежі стікають калюжі».
 На щастя, «діло» завершилося блаженним теплом, ніжним 
заспівом «За Сибіром сонце сходить, Гей там і заходить», глибоким сном. 
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«Страх і одчай зовсім одстали й лишилися в полі». А що залишилося? Якесь 
невловиме відчуття: «Стало чогось втомно-втомно. І тоскно та тужно 
так, що впав би отак серед вулиці лицем у болото і гірко-гірко плакав би. 
Не того, що халамидники били, що пістолети й лопати забрали, що в стра-
ху та одчаю полем та довго блукали, а чогось іншого».    
 Відповідь не це «щось інше» ми, здасться, знайшли в щоденникових 
записах письменника від 4.03.1919 р.: «.. мудрий був той, хто склав леген-
ду про древо пізнання добра і зла. Велика правда в тій легенді, яка за те 
пізнання виганяє з раю дитинства. Невже в цьому є вся рація людського 
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існування? Хто ж це так нерозумно та жорстоко глузує з нас?».
 Як бачимо, герої оповідань Винниченка, як і сам їхній автор, діючи 
з повною віддачею та щирою почуттєвістю, наче випробовують життя, 
аби лишень засвідчити силу духу, вдовольнити тугу за героїчним ореолом.
 Отож, спробуємо пояснити цю потребу в ризикованих діях як са-
мого Винниченка, так і персонажів його творів з погляду психології.
 Натура Винниченка-підлітка вимагала динаміки, свободи, екстри-
му. Ризиковані ігри з елементами змагальності виконували для Володимира 
роль своєрідної ініціації — переходу особистості зі світу дитинства у світ 
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дорослих. Саме в ризикованих розвагах молода людина уявляє себе всемо-
гутньою, незалежною, самостійною. Поза ж грою, на думку дослідників, 
внутрішня реальність часто характеризується покірністю, наслідком 
якої для індивіда можуть стати відчуття безнадійності, безглуздя всього, 
у тому числі й життя. Схильність до ризикованої поведінки можна та-
кож пояснити запропонованим Елкіндом поняттям персонального міфу. 
Елкінд уважав, що персональні міфи надають егоцентричним підліткам 
упевненість у тому, ніби з ними не може трапитися нічого лихого, що 
вони особливі, є винятком із звичайних законів природи й житимуть вічно, 
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керуючи долями простих смертних. Можна припустити, що відчуття 
невразливості й безсмертя, ймовірно, лежало в основі деяких 
найризикованіших форм поведінки об’єкта нашого аналізу.
 Крім того, підліток зосереджує увагу в основному на перевагах 
ризикованих форм поведінки. Можливість утвердитися в очах однолітків 
зумовлює певну демонстративність дій Винниченка та його літературних 
персонажів. «Гострі відчуття, відчайдушно-веселий бешкет, незвичайні 
вчинки, які ошелешують дорослих, зате викликають захват у друзів, — його 
стихія», — так характеризує Федька-халамидника В. Панченко.
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 Саме ризиковані форми самовияву відповідали запитам Винничен-
ка-підлітка, бо акумулювали в собі творчу переробку пережитих вражень, 
конструювали нову дійсність, підвищували самоповагу через фізичні, мо-
ральні та психологічні випробування.
 Нема сумніву, що екстремальні ситуації допомагали Винниченку 
«тримати у формі» й удосконалювати кмітливість, спостережливість, 
витривалість, впертість, цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, 
навички лідерства, наснагу в доланні перешкод.
 Щодо останнього, то про необхідність подолання супротиву 
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суспільства й самого себе у творчому процесі говорили багато дослідників. 
«Творчі дії завжди порушують наявний стан речей у суспільстві, незалеж-
но від того, у якій сфері вони здійснюються й наскільки розуміє це сам тво-
рець».
 Творчість дорослого митця вимагає не тільки наявності тих або 
інших здібностей, але й певних особистіших якостей, які допомогли б до-
вести до кінця та відстояти задумане, довести своє право на нове бачення 
світу та його проблем в умовах нерозуміння або осуду. У грі подібні осо-
бистісні якості формуються природно й невимушено.
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 Дещо випереджуючи виклад, відзначимо, що Винниченко завжди 
був схильний до ризикованої поведінки; п’янке відчуття свободи від заборон 
його надихало. Відзначимо також, що Володимир «курити почав, ще будучи 
дитиною», а це за сучасними мірками є теж способом загравання зі смер-
тю. Раннє куріння можна пояснити тим, що з діапазону норм та якостей 
дорослої людини Винниченко обрав саме те, що заборонено, сприймаючи 
куріння як вияв дорослості та свободи. Втім раннє куріння можна поясни-
ти не лише демонстрацією відчуття дорослості. Є й інша сторона медалі.
 Річ у тому, що серед механізмів психологічного захисту, за 
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Фройдом, існує процес регресії, який описує повернення до більш ранніх форм 
поведінки як способу подолання стресової ситуації і тривоги. За Юнгом, 
іноді для успішної адаптації індивід має регресувати, тобто звернути-
ся до нижчого рівня несвідомого. Маленька дитина, наприклад, починає 
ссати великий палець, гризти нігті, а в більш старшому віці індивід 
заміщує цю «дитячу» дію дорослим еквівалентом — курінням.
 За екстравагантними вчинками «жахливої дитини» приховува-
лася вразлива душа, для якої бешкет — «то компенсація глибоко загна-
ного в підсвідомість відчуття ущербності».
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 Причому, як тонко підмічає В. Марко, внутрішня вичерпаність 
персонажа сублімується в зовнішню активність, а невпевненість — 
в акцентовану рішучість.
 З віком «репертуар смертельних номерів» Винниченка лише 
збільшувався й розширювався. Проте слід підкреслити, що значну час-
тину енергії ризику було пізніше трансформовано в соціально корисну 
суспільну (революційну) й творчу діяльність.
 Судячи з усього, у дитячі та підліткові роки ніхто особли-
во не диригував спалахами дитячого натхнення Володимира. Завдяки 
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певній свободі розвитку він здебільшого освоював та пізнавав 
навколишній світ через власну активність і власний досвід.
 Це було вкрай важливим з погляду розвитку креативності. 
Життя, підпорядковане обставинам, шаблоновому виконанню 
соціальних ролей, життя-автоматизм, коли індивід має твердо 
засвоїти більш-менш вдалі стереотипи поведінки й надалі максимально 
чітко наслідувати їх, не для Винниченка. Його шлях — життєтворчість, 
коли життєдіяльність, утілюючись у конкретних формах соціальної 
поведінки, стає адекватною характеру особистості й набуває форм 
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самовираження.
 Таким чином, можна припустити, що гра мала велике значення 
(цінність) для самореалізації Винниченка в сміливому акті, ризиковано-
му вчинкові. Самореалізація ж у творчій діяльності — попереду.

Олена Гуцало
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СУБЛІМАЦІЯ СТРАХУ 
В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ВИННИЧЕНКА

Та як нам жить хвилиною легкою,
Коли такий на пам’яті тягар
Речей, обставин, люду і примар
Ліг і лежить нестерпною вагою.

Микола 3ЕPOB
 Дослідники неодноразово вказували на наявність у художньому 
світі В. Винниченка високої напруги, екстремальних, часто межових си-
туацій, ризикованих вчинків персонажів, парадоксальних, навіть епатаж-
них суджень, самогубств як засобу виходу з безвихідних обставин тощо. 
У такий спосіб у творах письменника аналізувалась проблема проступку і 
кари, до якої не раз прикладались творчі інтенції багатьох митців.
 Для мене довгий час було загадкою, чому соціаліст і, вочевидь, 
атеїст В. Винниченко так пильно простежує переживання людини в умо-
вах гріха, наближення її до критичної межі. У найзагальнішому вигляді 
було зрозуміло, що всі ці тривоги персонажів ішли з душі автора. Але як 
до неї вони проникли? Що є об’єднувальним началом різних форм їх вияву 
в творах? Отже, постала проблема джерел і природи глибинної триво-
ги в душі автора та в його художньому світі. Аналіз багатьох ситуацій, 
учинків персонажів, мотивування їхніх дій автором та їхніх самомоти-
вацій наблизив до розуміння особливостей і першопричин розглядуваного 
стану: в його основі лежить страх як результат реакції особи на певні 
травми або їх загрозу. Ці травми можуть бути як побутового, так і сус-
пільного характеру.
 Орієнтуючись на психологічні, філософські концепції страху, 
на художню практику В. Винниченка, для зручності аналізу матеріалу 
можна запропонувати систематизацію цього складного переживання — 
як стану, як процесу, як спонуки до дії або регулятора вчинків. 
 1.3а масштабами охоплення страх буває індивідуальний і масо-
вий, навіть суспільний. 
 2. Причинами виникнення страху можуть бути побутові об-
ставини (як правило, це травми дитинства, родинні), соціальні умови, 
суспільно-політичні катаклізми, стихійні лиха. 
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 3. 3а глибиною проникнення до внутрішнього світу людини та 
взаємодією з її волею виділяємо страх тимчасовий, який зі зміною обста-
вин зникає; страх, для подолання якого потрібні чималі вольові зусилля; 
страх-застереження, який регулює поведінку людини; страх, який при-
зводить до катастрофи. Цікавий варіант класифікації страхів подано 
в книжці Ю. В. Щербатих «Психология страха».
 Досить широкий діапазон пояснень сутності й причин страху 
знаходимо в філософів, без чиїх осягнень не збагнути Винниченкових ху-
дожніх моделей поведінки людини та її мотивування. Чи не найглобальні-
шим поясненням страху є Біблійне: страх Божий. Його пізнали ще Адам і 
Єва, коли вчинили перший переступ. Цей страх не просто висить над лю-
диною, як Дамоклів меч, а виконує регулятивну функцію, застерігаючи від 
гріха. Поширеним є й пояснення індивідуально-типового страху як резуль-
тату природної травми при народженні людини, тобто при переході з 
комфортного середовища материнського лона до «чужого» світу. Цей 
страх активізується при хворобливих станах. Для німецького соціолога 
Альфреда Вебера (1868-1958) страх — то результат повернення людства 
до емоційного ставлення до світу й самого існування первісних народів. 
Категорія страху займає важливе місце в філософії екзистенціалізму. 
Приміром, німецький філософ Мартин Хайдеггер (1889-1976) причину 
страху вбачав у самому бутті людини в світі, ототожнював страх як 
стан зі способом буття-в-світі. Французький письменник і філософ-екзис-
тенціаліст Жан Поль Сартр (1905-1980) мотивував народження страху 
обставинами, коли людина боїться самої себе через невмотивовану, непе-
редбачувану свободу.
 Не безвідносними до проблеми, яку розглядаємо, й до атмосфери, 
в якій жив і писав В. Винниченко, були ідеї Фрідріха Ніцше (1844-1900), 
зокрема його праці «Антихрист. Спроба критики християнства» (1888), 
де автор намагався «зробити переоцінку всіх цінностей», і «Так казав 
Заратустра» (1892), в якій утверджувався ідеал надлюдини; психоаналіз 
Зигмунда Фройда (1856-1939), котрий відкрив безодню підсвідомого в люд-
ській психіці, яке В. Винниченко назве «мохноногим» (однойменна п’єса); 
висновок німецького філософа Освальда Шпенглера (1880-1936) про тра-
гічну долю європейської культури, зроблений у праці «Присмерк Євро-
пи» (1918-1922). Розмаїті європейські віяння в філософії та психології 
у свідомості В. Винниченка своєрідно поєднувались із марксизмом, якому 
письменник залишався вірним до кінця життя, заповзявшись розв’язати 
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соціально-політичні протиріччя дійсності утопічними моделями перебу-
дови світу.
 Отож В. Винниченко як дитя свого часу, як активний учасник 
багатьох суспільно-політичних процесів, зокрема тих, що були спрямо-
вані на зміну становища України й українців, відчував дихання того часу, 
за найменшими імпульсами передчував майбутні суспільні катаклізми й 
не міг не реагувати на них. А як талановитий письменник він передавав 
свої відчуття персонажам, і їхні душі ставали полем битви ідей, поглядів, 
принципів, які тривожили автора, тривожили певні верстви суспільства 
Європи й Росії, куди входила значна частина України.
 В. Винниченко не єдиний серед українських письменників виявляв 
інтерес до межових станів людини. Адже сама атмосфера житія кінця 
XIX — початку XX століть була сповнена тривогою, що йшла від чис-
ленних суспільних катаклізмів. Коли зосередитися лише на межі названих 
століть, можна сміливо сказати, що картини страху виконують різні 
художні функції в творах І. Франка «Boa constrictor», М. Коцюбинського 
«Лялечка», «Коні не винні», «Що записано в книгу життя», «Сміх», «Він 
іде», Лесі Українки «Лісова пісня», В. Стефаника «Новина», «Камінний 
хрест». А що казати про творчість У. Самчука, М. Хвильового, І. Багря-
ного… Думаю, панорамне дослідження літератури в розрізі розглядуваної 
проблеми було б вельми цікавим.
 На сьогодні ми не маємо розгорнутого психологічного портре-
та В. Винниченка, створеного на основі свідчень знайомих, щоденникових 
записів, епістолярію письменника, його художніх і публіцистичних творів. 
На жаль, ніколи не буде простежено спадкових ліній роду Винниченків. 
Через те спроба глянути на художній світ автора крізь призму страху, 
одного з непростих і загадкових переживань людини, яке спостерігаємо 
в багатьох творах митця, може прокласти стежку до розуміння при-
чин психічних станів, позицій Винниченкових персонажів, мотивів їхніх 
інтенцій і вчинків.
 Спроби з’ясувати сутність натури самого В. Винниченка зна-
ходимо в книжці В. Панченка «Володимир Винниченко: парадокси долі 
і творчості» (2004). Безперечно, в основі, сказати б, нестандартних 
жестів В. Винниченка були травми дитинства, внаслідок яких скла-
лися непрості взаємини з матір’ю. Не безслідно минули для здібного 
гімназиста загрози виключення через несплату за навчання. За зовнішньої 
розбишакуватості в хлопця все-таки була вразлива душа. Джерелом 
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напруги ставало й утвердження власного українства. Відомий інцидент, 
пов’язаний з приходом В. Винниченка на випускний екзамен у Златопільській 
гімназії в селянському одязі, був розрахований на межову ситуацію як 
засіб самоутвердження. До речі, одна із загадок людської психіки полягає 
в тому, що свій страх вона (людина) часто намагається подолати зовні 
сміливими вчинками, які, однак, перебувають на межі безрозсудності. 
У біографії самого В. Винниченка і в біографіях його персонажів подібні 
моменти спостерігаємо не раз. Приміром, перебуваючи в тюрмі, мо-
лодий революціонер В. Винниченко робив спробу повіситись, яка ледь 
не закінчилась трагічно; імітував він і божевілля. Уже на волі хотів за-
стрелитись. На щастя, обійшлось пораненням у голову.
 Гадаю, наведених (за В. Панченком) фактів досить, щоб певним 
чином спроектувати філософський, ідеологічний, психологічний досвід ав-
тора на певні моменти його художнього світу, де простежуються най-
різноманітніші сублімації страху, надзвичайно розмаїтого за своїми па-
раметрами. У творах письменника такого матеріалу виявилось чимало. 
Через те в цій статті зосередимось лише на оповіданнях про дітей.
 У оповіданнях про дітей В. Винниченко глибоко проникає до внут-
рішнього світу юних персонажів, дошукуючись прихованих мотивів їхніх 
учинків. Часто між героями різних оповідань можна побачити психоло-
гічну схожість. Але, помістивши їх у різні ситуації, автор зміг зосере-
дитись на нових проблемах, водночас акцентуючи увагу на неоднакових 
естетичних функціях страху в творах.
 Гринь («Віють вітри, віють буйні…») і Зінь («Гей, хто в лісі, 
обізвися…») — майже ровесники, живуть у благополучних родинах, їх 
люблять батьки. Але дитячого страху не уникли. Опинившись на самоті 
в напівосвітленій кімнаті (батьки на весіллі, а вдома лише дівчинка-най-
мичка), Гринь раптом відкрив, що в його «царстві, де він владика, цар і 
Бог», робиться щось «інше», не таке, як завжди: появилось «щось дуж-
че за нього», «таємне», «загадкове та моторошне». Всеохопний страх 
шестирічного хлопчика став передумовою переоцінки його ставлення 
до дев’ятирічної дівчинки-наймички, яку називав Рябухою, скаржився 
на неї мамі або й сам штрикав, коли Саня чимось не догоджала йому.
 У оповіданні «Віють вітри, віють буйні…» страхові належить 
не основне місце. Цей стан не пов’язаний з реальними загрозами для Гри-
ня, тому легко зникає, коли хлопчик опиняється в товаристві дівчинки-
служниці. Письменник тонко простежує психологію дітей у новій ситуації, 
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яка змінила їхнє становище. Через страх Гринь мусить підкоритися Сані: 
«… сьогодні цар і Бог в її руках», «їй  любо… бачити владику на колінах 
перед собою». Але найголовніший третій щабель взаємин між Гринем і 
Санею: дівчинка не тільки зачаровує малого казкою, а й відкриває таїну 
своєї душі, зворушуючи Гриня талантом оповідати й болючою прав-
дою про себе. Його спонтанне зізнання («Я буду тебе любити, Саню») і 
символічна деталь як емблема злагоди («дві голівки… на одній подушці»), 
передають головний пафос твору: утвердження таланту, краси й любові 
як загальнолюдських цінностей, що й страх можуть розвіяти.
 Складну психологічну ситуацію зобразив В. Винниченко в опові-
данні «Гей, хто в лісі, обізвися…». Упродовж фабульного часу хлопчик 
Зінь переживає цілу душевну драму: від спокуси покуштувати Великодні 
наїдки, які так смачно пахнуть; від страху бути покараним за гріх, причо-
му страх має цілком конкретне втілення в образі Корчуна — «справжньо-
го і страшного Бога кари та заборони», — до несподіваного звільнення від 
страху через трагічну смерть Корчуна, яка сталася на очах юного героя
 Основний зміст поведінки Зіня — хлопчика «дуже слухняного та 
лагідненького», — то пошук оптимальної поведінки в ситуації зовнішньої 
загрози. За прикладом дорослих, які ставлять свічки перед іконами, Зінь 
вирішує поставити свічку Корчуну, щоб його задобрити. Коли заду-
мана акція ось-ось має відбутися, трапилось абсолютно неможливе й 
незрозуміле для Зіня: у проваллі халамидники вбивають Корчуна. Однак 
не радість, а сум’яття поселяється в душі хлопчика. «Хіба можна Кор-
чуна бити, всевладного, всемогутнього Бога?!» — думає він. В. Винничен-
ко проектує на дитячу психіку ефект архітрагічного висновку філософа: 
«Бог помер». Як наслідок, Зінь уже не боїться заходити до кімнати, де 
чекають Великодня паски, тістечка, шинка, їсти які до освячення гріх.  
 Проте зникнення страху, а отже, й гріха разом зі смертю Корчу-
на не тішить Зіня. Він із сумом повідомляє цю новину матері: «Так Корчун 
уже не страшний, мамо. Корчун уже не прийде з торбою. І ви вже мо-
жеге їсти…». Зінь сміливо куштує паску, тістечка. Вони ніби й солодкі, 
але «чогось не смачні». Так В. Винниченко торкається ще однієї проблеми 
людської психіки — туги за страхом. «Сльози, сум і непорозуміння» хлоп-
чика в фіналі оповідання — то плата за житгєвий досвід, який доведеть-
ся здобувати на кожному новому прузі життя.
 У внутрішньому світі Федька («Федько-халамидник»), Вась-
ка («Бабусин подарунок») автор не акцентує почуття страху, хоча 
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напруга, близька до цього стану, сповнює атмосферу названих творів. 
У родині Федька та напруга йде від постійного очікування чергових 
бешкетів неспокійного сина, від страху перед власниками помешкання, які 
можуть виселити родину. Більша частина тексту оповідання «Бабусин 
подарунок», перейнята напругою через можливий докір Васькові за «про-
фиськаний» карбованець, подарований бабусею, та ризикованими діями 
героя, щоб добути ним же закинуту монету. Напруга в оповіданні «Ой 
випила, вихилила…» зумовлена хворобою матері дівчинки Ланки, бідністю 
родини, яка живе без годувальника. Цими ж обставинами автор мотивує 
й одчайдушний вчинок Ланки, аби тільки допомогти матусі. У оповіданні 
«Кумедія з Костем» напруга виникає між абсолютною самотністю й 
незахищеністю хлопчика Кості — та відчуженістю від нього бать-
ка (пана); між готовністю Кості витримати будь-які випробування й 
не заплакати — та несподіваною реакцією на недопалок пана (батька), 
що викликало нерозуміння серед челяді. Усі неординарні вчинки Кості — 
то сублімації глибинного страху перед світом, то спроби заповнити по-
рожнечу самотності серед чужих людей.
 У межах окреслених обставин автор подає цікаві психологічні 
портрети юних героїв. Придивімось до них пильніше.
 Мотивація вчинків Федька в оповіданні «Федько-халамидник» 
вібрує між двома опозиціями: усі знають, що хлопець ніколи не говорить 
неправди, не любить видавати товаришів, а в найвідповідальніший мо-
мент обмовив самого себе; найбільше діставалось Федькові за хазяйсько-
го сина Толю, і все ж обійти Толю він ніяк не може, що й призвело до фа-
тального кінця. Уся поведінка Федька, а особливо грубі докори й прокльони 
на його адресу матері засвідчують, що він дитина травмована, а його 
бешкети — то компенсація глибоко загнаного в підсвідомість відчуття 
ущербності. Саме цей стан щоразу вимагає розрядки й підштовхує Федь-
ка до постійного самоутвердження, яке виливається в бешкети, грубе по-
водження з іншими дітьми. Навіть найодчайдушніший вчинок — перехід 
через скреслу річку — Федько здійснює об заклад із Толею, щоб відчути 
перевагу над хлопцем з «іншого світу».
 Автор зосереджується головним чином на самих вчинках Федька, 
а не їхніх мотивах і психологічних станах. Тільки перед наміром перейти 
крижинами через скреслу річку виділено деталі, що передають внутрішній 
стан юного героя: «губи побіліли, а очі стали такі чудні, коли він дивив-
ся на кригу». Далі упродовж усієї небезпечної подорожі Федька скреслою 
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річкою на передній план виходять деталі, що засвідчують його сміливість, 
зібраність, спритність. Завершується Федькова «льодова епопея» поря-
тунком Толі, котрий через заздрощі також опинився на крижині.
 А далі відбувається щось незбагненне: Федько зраджує самого 
себе. Він згоджується з неправдивим звинуваченням, висунутим проти 
нього Толею. Але цей вчинок Федька видається незбагненним лише на пер-
ший погляд. Насправді В. Винниченко торкається таких глибин підсві-
домості героя, які не відразу надаються для адекватної інтерпретації. 
Перенесені психічні травми підштовхують Федька до вчинків, які мають 
доводити його зверхність над іншими (звернімо увагу на любов хлопця 
сидіти в скриньці на воротях, неначе Соловей-Розбійник): то іграшкові 
хатки поваляє, то паперового змія одніме, то штовхана дасть, насяде 
та й питає:. «Наживсь на світі?». Так зовнішніми жестами й мовленнє-
вими засобами на початку оповідання окреслено межові ситуації, до яких 
веде якась невідома сила: «Наче біс який сидів у хлопцеві!.. Спокій був його 
ворогом…». Психологічний портрет Федька — то модель внутрішньої ви-
черпаності дитини в умовах родинної нелюбові й складної, неусвідомленої 
залежності від Толі — хлопчика дрібної й підленької душі. Причому, внут-
рішня вичерпаність персонажа сублімується в зовнішню активність, 
а невпевненість — у акцентовану рішучість.
 Васько з оповідання «Бабусин подарунок» чимось нагадує Федька. 
Він також готовий повалити на землю товариша зі словами: «Ну, гля-
ди, а то тут тебе й кончу». Схильний створювати екстремальні ситуа-
ції: спочатку закинув через провалля карбованець, подарований бабусею, 
а потім з ризикованими пригодами дістає його; водночас готовий відда-
ти того карбованця, щоб виручити з біди товариша. Але автор знімає 
фатальність (таку фатальність ми бачили випадку з Федьком) вчинків 
Васька, більше мотивує їх: хлопець боїться, щоб його не запідозрили в бід-
ності або скнарості — і демонструє байдуже ставлення до карбованця; 
а щоб товариші не мали його за боягуза, спускається на вірьовці в урвище. 
Коли ж автор дошукується глибинного мотиву екстремальних вчинків 
Васька, з’ясовується: хлопець прагне, «щоб таки його зверху було», чим 
зумовлена певна демонстративність його дій. Так психологічні портрети 
Васька й Федька зближуються.
 Проте Васько не розвіює наших симпатій навіть тоді, коли 
його переймає страх, який автор зафіксував цілим рядом деталей: «губи 
стали тоненькі, сірі очі гострими… зробився червоний… сопів носом»;
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«ледве-ледве бліденько посміхався»; його очі «були немов невидющі, губи 
бліді, а голос з хрипотою», «на серці й у животі ставало так якось тоск-
но, нудно, важко… ноги робились м’якими, підгинались, руки слабли, 
по всьому тілі прокочувався гидкий, млосний холодок». Зображуючи живі, 
мінливі переживання свого героя, В. Винниченко акцентує увагу не тільки 
на його фізичній силі, а й на силі духу, що допомагає Васькові концентру-
вати волю в складній ситуації й долати, здавалось би, непереборні пере-
шкоди.
 Оповідання «Бабусин подарунок» має щасливий кінець. Дома 
Васько «вийняв його (карбованець) з кишені, притулив до щоки і сів близь-
ко-близько до бабусі». На жаль, такої родинної гармонії не вистачало 
Федькові, що поглиблювало його внутрішню вичерпаність. Але ідилічний 
фінал не послаблює головного пафосу твору: на очах читача відбулось 
важливе хрещення неординарної особистості Васька в гарячій купелі 
життя.
 З перших сторінок оповідання «Ой випила, вихилила…» серед 
дитячої, власне, хлоп’ячої ватаги виділяється образ восьмирічної дівчин-
ки Ланки: краще за хлопців грає в «пувички», через хворобу матері сама 
господарює дома, сама ходить на ринок. Матеріальна скрута штовхає 
дівчинку на незвичайний вчинок: зрізати ґудзик з одягу генерала. Правду 
кажучи, ситуація анекдотична, але завдяки таланту автора вдалося ви-
добути з неї цікавий художній зміст, основним носієм якого є винятково 
милий образ юної героїні, не за віком серйозної й цілеспрямованої.
 Передаючи внутрішній стан Ланки на «операції з генералом», 
коли вся атмосфера перейнята страхом, В. Винниченко виявляє тонку 
спостережливість, проникливість: дівчинка «хижими очима» вистежує 
«жертву». А опинившись у кущах біля лавиці, на якій сидить генерал, 
вона відчуває внутрішню напругу: «страшенно гупає серце… аж ув очах 
стає каламутно і ноги м’якнуть», «дихати важко і руки дуже трусять-
ся». Коли Ланку виявили в підозрілій ситуації, «вона ні ногою, ні рукою 
рухнути не може. А в ухах гуде, а серце впало кудись у живіт, в очах 
усе в тумані». Зафіксовані автором деталі — то знаки страху. Але, як і 
в оповіданні «Бабусин подарунок», автор зосереджується не на страхові, 
а на Цілеспрямованих вчинках дівчинки й на цікавому психологічному 
змаганні Ланки з городовиком, як виявилось, доброю людиною. Щасли-
вий кінець акції з генеральським Ґудзиком (ситуація наскільки драма-
тична, настільки ж комічна) — то винагорода дівчинці за рішучість, 
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винахідливість, за готовність іти на жертву заради матері.
 У розглянутих оповіданнях про дітей автор зображує пережи-
вання своїх юних героїв, не обминаючи й страху. Часто він (страх) при-
хований у глибинах підсвідомості, виявляючись у портретних деталях та 
сублімованих формах: ризикованих вчинках, межових або парадоксальних 
ситуаціях («Кумедія з Костем»), Проаналізовані оповідання засвідчують 
складні процеси суспільної адаптації дітей Гриня («Віють вітри, віють 
буйні…»), Зіня («Гей, хто в лісі, обізвися…»), Васька («Бабусин подару-
нок»), Ланки («Ой випила, вихилила…») або їх внутрішню вичерпаність, що 
веде до трагічного кінця, як у випадках з Федьком («Федько-халамидник») 
і Костем («Кумедія з Костем»). Художня концепція В. Винниченка форму-
валась під дією багатьох чинників. За неприхованої тенденційності пись-
менник охоплював чималий обшир людських доль і характерів, наснажую-
чи твори комічним, драматичним чи трагічним пафосом, у силовому полі 
якого опинялись і герої його оповідань про дітей.

Василь Марко

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ В ОПОВІДАННЯХ ПРО ДІТЕЙ 
В. ВИННИЧЕНКА ТА У ВОЄННИХ ПОВІСТЯХ 

ГР. ТЮТЮННИКА
 Українське літературознавство останнім часом, нарешті, по-
чало звертати увагу на екзистенціалізм — філософський напрямок, що 
зосереджується на індивідуальному самовираженні людини. Адже, як 
визначає відомий філософ-теоретик екзистенціалістської концепції 
Ж.-П. Сартр, «літературна творчість — це акт екзистенціальної 
заангажованості, один із виявів людського буття, літературний твір 
— це проекція постаті автора, а художні засоби — форма виявлення 
екзистенційних проблем: свободи, часовості, стосунків з іншими людьми і 
з самим собою».
 Як відомо, інтерес до морального здоров’я людини, до її психо-
логічного світу та характеру, що формується в дитинстві й визначає 
долю людини в майбутньому, а якщо ширше, — то і долю суспільства, 
викликав появу багатьох високохудожніх творів про дітей письменників 
різних літератур та естетичних епох — І. Франка, М. Коцюбинського, 
В. Стефаника, Марка Твена, А. Чехова, С. Васильченка, А. де Сент- Екзю-
пері, Б. Грінченка, В. Винниченка, В. Близнеця, Гр. Тютюнника та ін. Різні 
в сюжетно-композиційному та стильовому аспекті еони перегукуються 
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превалюванням морально-естетичних категорій добра і зла, єднаються 
світлим гуманістичним пафосом утвердження високих етичних ідеалів.
Особливо виразну екзистенцію мають твори про дітей двох талановитих 
представників вітчизняного письменства — В. Винниченка та Гр. Тютюн-
ника. Перший з них прийшов у літературу на початку XX ст., коли в ній 
відбувалася переорієнтація на нові, модерні форми й засоби зображення. 
Творчість другого розвивалася в час післясталінської «відлиги», і «його по-
шуки коливалися між неонародністю, реалізмом, модернізмом, передусім 
екзистенціоналізмом з його увагою до межових ситуацій життя і смерті 
й частково постмодернізмом». У тематичному спектрі обох митців пе-
реплітаються проблеми особистості дитини, її сирітства, знедоленості, 
вияву характеру в нелегких (і переважно в екстремальних) випробуваннях, 
тож виникає спокуса бодай ескізно розглянути екзистенціалістську мо-
дель у їхній творчості.
 Як і Марк Твен («Пригоди Тома Сойєра» та «Пригоди Гекльберрі 
Фінна»), Б. Грінченко («Сама, зовсім сама», «Украла», «Дзвоник»), А. Че-
хов («Ванька», «Спати хочеться», «Дітвора»), М. Коцюбинський («Ма-
ленький грішник», «Тіні забутих предків»), В. Винниченко та Гр. Тютюн-
ник моделюють драматично-трагедійні долі дітей-сиріт і домінантами 
в парадигмі світу своїх творів визначають такі архетипні концепти, як 
жаль, співчуття, милосердя, співпереживання.
 Суворе випробування жорстокою соціальною дійсністю — при-
ниження, знущання, безбатьківщина — проходять бідна наймичка Сань-
ка, панські пастушки Семен Ґудзь та Семен Комар, бешкетливий син 
незаможних батьків Федько та позашлюбний син бездушного місцевого 
пана Кость з оповідань В. Винниченка «Віють вітри, віють буйні…», «Гей 
ти, бочечко…», «Федько-халамидник», «Кумедія з Костем». Злигодні, по-
невіряння, загрозу смерті в роки війни та в повоєнний час переживають 
Харитон, Климко, Павлентій з повістей Гр. Тютюнника «Облога», «Клим-
ко», «Вогник далеко в степу». Всі герої подаються з уже сформованими 
характерами: у Винниченка — це діти міста та передмістя, у Тютюнни-
ка — вихідці з села, що пояснюється насамперед походженням митців.
 Сюжет твору прозаїки «заряджають» обраною філософсь-
ко-моральною проблематикою, для художньої реалізації завдання підби-
рають відповідну систему персонажів, їх ставлять у свідомо витворені 
абсурдні морально-психологічні ситуації, де є змога рельєфно виявитися 
характеру. При цьому зовнішня подія — тільки поштовх до виникнення 
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в душі персонажа морально-етичного конфлікту: письменників цікавить 
її психологічна основа — вплив на почуття дитини.
 Так, в оповіданні В. Винниченка «Віють вітри, віють буй-
ні…» хлопчик із заможної сім’ї Гринь — «владика, цар і бог над речами 
і над людьми», залишившись увечері без батьків, бореться за лідерство 
з наймичкою Санькою: Гринь намагається відстояти «право» на прини-
ження дівчинки сироти, а Санька хоче взяти реванш за кривди та образи, 
які вона терпить у цій сім’ї. Моделюючи парадигму стосунків героїв, ми-
тець відкриває перед ними дві перспективи, що визначаються опозицією 
«автентичність — неавтентичність». При цьому його авторська позиція 
визначається думкою: «Намагання досягнути своєї автентичності — ос-
новна мета у житті, бо людська екзистенція має сенс тоді, коли людина 
вибирає власні можливості і відповідає за результати вільного вибору і 
власної свободи».
 Зовнішній конфлікт між наявним становищем та прагненням 
кожного з героїв відстояти свою сутність органічно доповнюєються 
внутрішніми конфліктами: у їхніх душах відбувається боротьба — піти 
назустріч один одному чи ні. При цьому, на противагу народницькій пое-
тиці, Винниченко не подає детальної портретної характеристики дітей, 
він віддає перевагу психологізму. Про Гриня автор говорить тільки, що 
в нього «стрижена темно-русява голівка». Портрет Саньки дещо вираз-
ніший, він виконує роль прелюдії до психологічного розкриття життєвої 
драми дівчинки та вибору нею своєї поведінки в екстримальній ситуації. 
У Саньки «темне, понівечене віспою, кругле личко… Воно подібне до змор-
щеної, вийнятої з узвару груші. Обгризений носик на кінчику загнутий 
вниз, очі дивляться строго». І «загнутий вниз» носик дівчинки, і очі, котрі 
«дивляться строго» свідчать про високе почуття людської гідності ге-
роїні і її вибір, спрямований на досягнення своєї автентичності.
Звернення до модерної естетики, зокрема до художньої деталі, дало Вин-
ниченку змогу глибоко простежити діалектику душі обох дітей, подати 
найтонші порухи думок і почуттів у русі, боротьбі протиріч та еволю-
ції настрою, мотивуючи ними вчинки героїв. Взагалі деталь зовнішнього 
вигляду, психологічна деталь в індивідуалізації Винниченкових характерів 
несе особливе навантаження. Вона часто фігурує як повторювана. Так, 
два рази на знак примирення Санька гладить по голові Гриня.
 Автентичну сутність персонажів майстерно виражає і діалог, 
для якого характерна яскрава мовна індивідуалізація і на якому, власне, й 
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побудоване оповідання. Короткі авторські ремарки, органічно доповню-
ючи репліки героїв, точно відтворюють вібрації психічного стану дітей 
— висвітлюють рухи, пози, жести, інтонації («Гринь хмуриться», він 
для дівчинки «поспішно підкладає подушку під стіною», «пригортається 
всім тілом до Саньки», «і сльози вже котяться по щоках Гриня». Санька 
ж «пхикає й повертається йти», «помалу вертається», «несміливо гла-
дить по стриженій темно — русявій голівці» свого недавнього мучите-
ля).
 Створюючи екзистенціалістську модель стосунків різним за со-
ціальним становищем дітей, Винниченко контрастно зіставляє обидва 
образи. Таким чином він показує, як Гринь втрачає владу, а Санька, нав-
паки, її здобуває, головну увагу акцентуючи на усвідомленні нещасною дів-
чинкою власної людської гідності, на її протест проти глузувань і прини-
жень.
 В усвідомленні Гринем своєї провини перед Санькою неабияку 
роль відіграла пісня «Віють вітри, віють буйні…», яку з глибоким почут-
тям проспівала дівчинка. Хлопчик не раз чув цю пісню від мами, але, як 
наголошує письменник, «ніколи йому від неї так жалько не було, як сьогод-
ні». Відштовхнувшись від традицій етнографічно-побутового реалізму, 
де народна пісня використовувалася переважно як декоративна деталь, 
Винниченко поклав на неї інше завдання: пісня у його творі є і тематич-
ною основою, і засобом розкриття індивідуальності персонажа, його 
внутрішнього світу та свідомого вибору примирення із Санькою.
Як відзначає Г. Костюк, письменник «умів, як мало хто, зобразити людські 
страждання, оголювати душевні рани, розкривати таємні нестерпні 
муки людини й бачити такі глибини трагедій і катастроф, яких наша 
література ще не знала», умів «зосереджувати свою творчу увагу на ба-
гатьох вічних, загальноосвітніх проблемах і тим витягав нашу відсталу 
літературу на великий світовий тракт». Вагомий внесок в естетичний 
тезаурус українського письменництва зробив й оригінально-самобутній 
прозаїк Гр. Тютюнник. Характер і долю персонажа, проблему відчуження 
людини та її співчуття до ближнього письменник на противагу 
традиційному реалізму теж висвітлює екзистенційно, створюючи фраг-
мент з життя героя. Так, підліток Харитон в повісті «Облога» показа-
ний у небезпечній одіссеї воєнного часу. Щоб вижити, він іде за фронтом, 
гостро проймаючись репресією батька, егоїзмом матері, смертю мудро-
го безногого діда, доброго вчителя Калюжного. Автор наголошує, що ці 
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перипетії змінюють силу його духу, що виражається у. дідовій настанові: 
«Сам жалій скільки хочеш і кого забагнеться, а себе — цур! Бо як поч-
неш себе жаліти, то не людина з тебе вийде, а казна-що — кваша, нюня, 
солопій, розтапша!».
 Не шкодують себе і герої іншої повісті Гр. Тютюнника «Вогник 
далеко в степу». Побудований на хронотопі дороги, твір подає самотність 
і незахищеність «дітей війни» в перший повоєнний рік. Щоденна втомли-
ва дорога з дому до училища й назад символізує зміцнення імунітету героїв 
проти жорстокості світу й свідомий вибір їхнього життєвого шляху.
 Свобода вибору, зорієнтована на християнську заповідь, — лю-
бов до ближнього — характеризує і Федька-халамидника з однойменного 
оповідання В. Винниченка, який жертвує своїм життям заради врятування 
панського сина Толі. Екзистенціалістську модель розкриття цього героя, 
як і Костя з оповідання «Кумедія з Костем», письменник будує на основі 
домінантної риси характеру — Федько ніколи не обманює, вдаючись до тон-
кого психологізму (деталь, монолог, діалог).
 Як стверджують філософи-екзистенціалісти, «для повного осяг-
нення справжнього сенсу свого існування людина повинна пройти такі ета-
пи: етап відчуття своєї вкинутості у цей світ і своєї покинутості в ньому, 
етап «межової ситуації» — усвідомлення конфлікту зі світом та свого 
невдоволення, що й приводить до самоаналізу, пізнання та вибору власних 
життєвих вартостей, і етап вільного та свідомого вибору дотримувати-
ся цих вартостей у своєму житті». У дусі екзистенціалізму обидва пись-
менники наділяють своїх малолітніх героїв загостреним відчуттям своєї 
присутності у світі й своєї відчуженості в ньому, ставлять їх у конфлікт 
з ним, у таку «межову ситуацію», яка стимулює «роботу душі» й свідомий 
вибір морально-етичних пріоритетів та поведінки. Життя деяких героїв 
закінчується трагічно, але діти виявляють благородство душі й діють 
згідно з високими законами загальнолюдської моралі.
 Виходячи з екзистенціалістської концепції абсурдності життя, 
обидва митці створюють незвичні, нетипові, хоча й цілком реальні ситуації, 
відтворюють сильні почуття й переживання. Так, в оповіданні «Кумедія 
з Костем» В. Винниченко подає трагізм існування хлопчика-байстрюка, 
над яким кепкують і знущаються не тільки його однолітки, а й дорослі. 
Малолітній наймит, сирота з панської економії з усіх сил намагається про-
тистояти своєму соціальному становищу. Письменник вірогідно показує, 
як Кость, перебуваючи в стані ізоляції, зосередження на своїй екзистенції, 
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вдається до захисної реакції від жорстокості оточення: хворий на сухо-
ти хлопчик говорить, що не мерзне на холодному морозному вітрі, віддає 
хлопцям свій кашкет. Гостро відчуваючи свою неповноцінність через те, 
що «він байстрюк, а батько його — пан», рядом вчинків Кость утверджує 
себе й намагається подолати абсурдність свого життя.
 Така екзистенціалістська модель, зорієнтована на худож-
ньо філософське трактування основ людського буття, характерна й 
для воєнних повістей Гр. Тютюнника, що пояснюється світоглядною осно-
вою творчості обох прозаїків — екзистенціалістською концепцією. 
Відчуження в абсурдній веремії воєнного світу гостро переживає теж 
хлопчик-сирота Климко з однойменної повісті. Як і Винниченко Тютюнник 
наділяє свого героя Климка егоїстичним характером. Хлопчик приймає се-
рйозне доросле рішення — здобути сіль для своєї вчительки й одержимий 
цією метою домагається її, а своєю смертю утверджує себе як цілісну, бла-
городну особистість.
 Письменник наголошує на свідомому виборі Климка свого рішення, 
його здатності перемагати страх на сповнених небезпеками воєнних доро-
гах. Має рацію Д. Наливайко, коли пише: «Вбачаючи в свободі особистості 
вищу життєву цінність, екзистенціалісти тлумачать існування людини 
як драму свободи, бо на кожній фазі самотворення особистості воно за-
лежить від кожного її вибору, кожного рішення».
Як бачимо, оповідання про дітей В. Винниченка та воєнні повісті Гр. Тю-
тюнника єднає екзистенціалістська модель світу, за якою кожна людина 
самодостатня, ефект художнього відкриття життя, його художньо-
філософське трактування з орієнтацією на катарсис: обидва митці 
на основі власного досвіду осмислюють реальні життєві колізії, глибоко 
розкривають внутрішній світ своїх героїв, максимально активують сприй-
мання тексту твору реципієнтом, спонукаючи його через відчуття чужого 
болю до самоочищення.
 Малолітні герої обох митців зображуються в абсурдних життєвих 
ситуаціях, у кожного з них своя — драматична, а то і трагічна доля, проте 
спільним, що єднає їх, є висока шляхетність помислів, дій, вчинків. Правдиві 
сюжети, досконала художня парадигма екзисгенціалістських поглядів 
прозаїків, переконливе утвердження гуманістичних ідеалів — якості, що 
презентують їхні твори як високовартісні, а отже, відкриті до нових 
досліджень та інтерпретацій.

Гурбанська Антоніна
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Урок-пошук авторської точки зору в оповіданні В. Винниченка 
«Ой випила, вихилила...»  від В. Капустіної 

(ЗШ №18 Кіровоградської міської ради)

ЛАНКА - ЗЛОДІЙКА ?

Мета: ознайомити учнів з художнім світом, в якому живуть 
маленькі герої оповідання; навчити учнів визначати авторську точ-
ку зору; розвивати навички зіставляти, аналізувати текстові елемен-
ти; формувати вміння оцінювати вчинки людей, визначати мотивацію 
поведінки.

Обладнання: портрет В. Винниченка, збірка письменника «На-
мисто», таблиця.

Хід уроку
I. Організаційна частина.
II. Оголошення теми, мети та завдань уроку.
III. Мотивація навчальної діяльності.
У щоденнику, в який Володимир Кирилович записував свої дум-

ки протягом усього життя, в 1914 році з’явився такий запис: «...ми теж 
звірі, ми теж у боротьбі за існування виробляємо в собі все нові й нові 
знаряддя боротьби, ми пристосовуємо природу свою, окраску душ своїх 
до нової обстановки. Виживають найбільш пристосовані, найбільш чулі 
до нових умов...».

Бесіда
– Як ви розумієте думку письменника?
– Коли і за яких умов людина може бути подібною до звіра?
Сьогодні ми будемо працювати над оповіданням «Ой випила, 

вихилила...»,яке входить до збірки творів для дітей «Намисто». Кожне 
з оповідань своєрідним дослідженням життя, психіки дитини. На уроці 
з’ясуємо мотиви поведінки маленької героїні, дамо відповідь на питан-
ня, чи дійсно Ланка – злодійка?

IV. Перевірка домашнього завдання

Клоуз-тест
1. В образі кого автор показав вітер? (Пан над небом, степом, над 

усім містом.)
2. Що об’єднує компанію дітей? (Гра в «пувички».)
3. Хто останнім часом постійно почав вигравати? (Ланка)
4. Скільки років Ланці? (Вісім, а здається на всі вісімнадцять)
5. Якого покарання бояться діти за відрізаний у генерала ґудзик?
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(Каторжних робіт)
6. Що хоче отримати Ланка за генеральського сімака? (Цебер з 

лавки батьків Гришки)
7. З чим порівнює автор генерала? (З білою здоровенною цибули-

ною на ніжках)
8. Чому спіймали Ланку біля генерала? (Вона вибухнула кашлем)
9. Як дівчинка втекла від городовика? (Він сам відпустив Ланку)
10. Якими іменами називають дівчинку друзі після її повернення 

з генераловим сімаком? (Ланочка, Меланочка)
11. Чи розказала Ланка правду компанії? (Ні)
12. Яким часом доби закінчується оповідання?

V. Робота над текстом оповідання
1. Обмін враженнями про оповідання.

2. Словник.
Інбар – амбар. приміщення для зберігання зерна. 
Левольверт – револьвер.
Опара – заправлене дріжджами або закваскою рідке тісто для ви-

пікання хліба.
Сімак – у дореволюційній Росії паперовими грішми або двоко-

иієчна срібна монета; схожі на неї Ґудзики називали сімаками.
Цебер – велике відро або низенька діжечка з вушками.

3. Аналіз тексту твору
– Визначте оповідача в оповіданні.
– Як нас знайомить автор з головною героїнею?
– Ким була Ланка для дитячої компанії?
– Як змінюється Ланка останнім часом? Заповніть таблицю, ко-

ристуючись текстом.

Харатеристика Ланки

«раніше» «тепер»
… така ж була славна, весела та 
дружна, - перша, бувало, всякого 
з біди виручить, собі бебехів од  
матері заробить, а товаришеві по-
може…
…бувало, як вирветься на вулицю, 
то з радості аж танцює вся…

… майже не буває тепер, щоб вона 
програла… 
… така важна, та стара, та хазяй-
новита, та задавака…
… як у хазяйки пошилася – у то-
вариша останнє забере…
… до гри вибігає, як до роботи…
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– Що є причиною таких разючих змін?
– Знайдіть у тексті речення, де говориться про вік Ланки. Чому 

автор використав слово «здається»? Чию точку зору він передавав?
– Чи розуміють товариші турботи Ланки? Чим наповнене їх жит-

тя?
– Що найбільше хвилює Ланку? Чому вона так вхопилася за ідею 

обміну генералового сімака на цебер?
– Чому дівчинка не захотіла, щоб друзі були присутні в саду? Як 

це її характеризує?
– Опишіть поведінку дівчинки, коли її піймали та під час розмови 

з городовиком,
– Чому городовик відпустив дівчинку? Знайдіть опис зовнішності 

городовика. Чому автор сфокусував увагу на очах? Чи є в описі генера-
ла, його дружини та дочки очі? Чому?

– Як ви охарактеризуєте зміни в поведінці героїні після повер-
нення з саду?

– Чи вважаєте ви Ланку злодійкою?
– Чому вона говорила городовику: «Я не крала... їй-богу, я не кра-

ла»?  
–  Знайдіть опис дітей (ровесників Ланки) в саду. Для чого автор 

вводить цей опис?
– Пригадайте записи В. Винниченка в своєму щоденнику, 

узагальніть наш аналіз тексту на уроці і визначте точку зору автора.
VI. Рефлексія
Технологія «Мікрофон»
– Які риси характеру Ланки мені імпонують?
VII. Домашнє завдання
І рівень. Дібрати прислів’я і приказки про добро, дружбу, стосун-

ки між людьми.
ІІ рівень. Скласти кросворд за прочитаним твором. Ключове сло-

во – «Ланка».
ІІІ рівень. Прогноз долі героїв. Написати продовження оповідання 

В. Винниченка «Ой випила, вихилила...»

***
«Ще однією особливістю оповідань В. Винниченка для дітей є 

те, що він не прагне за всяку ціну до стислості, навпаки, розповідає, 
як кажуть, «з усіма подробицями», з яких постають і реальні побутові 
обставини, в яких жили діти трудящих, і роль батьків та школи, ну й 
вулиці, вимальовуються неодномірні характери дітей і дорослих, такі як 
Ланка, Івашко та Любка».

С. Крижанівський
«Намисто» та його автор
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПАЛІТРА
«ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА» – 2

КРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ОПОВІДАНЬ В. ВИННИЧЕНКА ПРО ДІТЕЙ 
(ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ЄЛИСАВЕТГРАДА КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

 
 Оповідання збірки «Намисто» мають низку художніх особливо-
стей: на відміну від «Кумедії з Костем», де поданий процес соціалізації 
дитини-байстряти й психологічні колізії, пов’язані з цим, на відміну від 
«Федька-халамидника», де конфлікт між двома героями Федьком і То-
лею теж має соціальний характер (вони належать до різних прошарків 
суспільства), у «Намисті» йдеться про процес самоствердження ди-
тини, ініціацію (найчастіше у процесі здійснення Вчинку (подвигу), 
гостро переживаючи страх, дитина набуває нових особистісних яко-
стей, нового морального й психологічного досвіду). Отож, В. Винни-
ченка цікавить психологія дитини в екстремальних 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 

НАРАЦІЯ ЯК ФОРМА ВИЯВУ ПСИХІЧНИХ 
СТАНІВ ПЕРСОНАЖІВ 

(НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧОЇ ПРОЗИ В. ВИННИЧЕНКА)

 Складна проблема психологізму актуалізована в сучасному 
літературознавстві. Це закономірно, адже «психологізм, - на думку В. 
Фащенка, - універсальна, родова якість художньої творчості. Його пред-
метом є відображення внутрішньої єдності психологічних процесів, 
станів, властивостей і дій, настроїв і поведінки людини».
 Проблема психологізму творів Володимира Винниченка, безпе-
речно, привертала увагу літературознавців. Окремі її аспекти порушу-
вали Г. Клочек, С. Михида, В. Панченко, Г. Сиваченко. Загалом у винни-
ченкознавстві утвердилася думка про те, що психологізм є домінантною 
рисою творчості митця. Це стосується як драматургії, так і прози пись-
менника, вписаної в контекст доби.
 Визначальною рисою письменницької манери є неореалістич-
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ХХ століття, побачивши очима В. Винниченка – дитини. Цей аспект є 
недослідженим і вельми цікавим, тому й став предметом нашої праці. 
 Варто зазначити, що чи не єдиний випадок у творчому дороб-
кові В. Винниченка (зауважимо, спогадами про Златопіль овіяний образ 
Сонгорода в «Красі і силі», деталі єлисаветградського буття поодиноко 
трапляються у романі «По-свій»), 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 випила, 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 вище творах В. Винниченка переважно локалізуються в 
районі Бикового або Грецького поселення – правобережної околиці 
Єлисаветграда, де розміщувалася грецька церква (тепер  –  грецький 

ний психологізм, художнім утіленням якого стала, зокрема, дитяча про-
за В. Винниченка.
 Дитячі оповідання прозаїка, що склали збірку «Намисто» - це 
психологічно наснажене письмо; у них виразно акцентується «діалек-
тика душі» дитини. Вони підпадають під визначення творів психоло-
гічного типу. Як зауважує Л. Стрюк, «... основна увага В. Винниченка 
була звернена до зображення соціальної підоснови емоцій та вчинків 
людської особистості». Тому вивчення особливостей психологізму, при-
нципів і засобів характеротворення відкриває можливість більш повно-
го пізнання творчої індивідуальності письменника, його стилю, законо-
мірностей художнього осмислення людини.
 Прагнучи глибоко простежити внутрішній світ дитячої душі, 
Володимир Винниченко вдається до різних форм внутрішнього мовлен-
ня, а саме невласне прямої мови, внутрішнього монологу. Порівняно з 
усним мовленням внутрішнє мовлення здебільшого менш струнке, не-
рідко фрагментарне, але ситуативно завжди зрозуміле. Погоджуємося із 
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кафедральний собор), та Чечори – району, який був вище грецької сло-
боди, ближче до фортеці. Прикметно, що населення цих територій пере-
важно бідняки: дрібні ремісники, візники, робітники заводів Ельворті, 
Шкловського, Яскульського, 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 проде-
монструвати 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 свободи, пригод, 
випробування власної сили. Не останню роль у випробуваннях, які випа-
дають на долю цих дітей, відіграє місце, де вони відбуваються. У низці 
своїх творів («Бабусин подарунок», «За Сибіром сонце сходить», «Гей, 
хто в лісі, обізвися…») головним місцем подій В.Винниченко робить 
так зване Босяцьке провалля або Глинище, розміщене за околицями 
Єлисаветграда (на північ від фортеці, тепер напрямок «Дендропарку» та 
обласної лікарні). Вихід на Глинище був із Чечори (Чечорської балки), 

думкою В. Марка: «У внутрішніх монологах ми немовби безпосередньо 
чуємо голос душі персонажа як відлуння навколишнього світу, спостері-
гаємо сам процес народження думки й переживання». 
 Реалісти XIX століття, передусім Л. Толстой, сміливо вторглися 
у «німі» голоси й крики душі. Завдяки гнучким усно-розмовним фор-
мам мовлення вони створили такі різноманітні монологи, котрі були 
сприйняті як істині відбитки, бо таємничі процеси невидимих пере-
живань виявилися схожими в багатьох людей. Дослідники творчості 
Л. Толстого розкрили принципи будови асоціативного, логізованого й 
діалогізованого монологів.
 Для відтворення глибоких переживань, суперечливості й на-
пруженості психічного стану персонажів Володимир Винниченко часто 
звертається до монологів, «які немов розсікають зовнішніми вплива-
ми». Внутрішній монолог у дитячих оповіданнях письменника має свої 
особливості, бо несе на собі, крім стилістичних ознак письма, творчої 
манери автора відбиток характерів. Виявляючи глибокий інтерес до 
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яку населяли переважно вихідці із Молдавій («чечора» з молдавської 
«лахміття»), котрІ «й справді ходили в брудному одязі….Жили пере-
важно в землянках і мазанках». Автор вельми достовірно відтворює 
занедбаність, необлаштованість і бідність цієї частини 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 озер-
цем заливало вулицю і тьмяно блищало густим сивим кулешем. Аж 
страшно в нього ступати …» і далі: «І поле вже видко з дороги, а вулиця 
все тяглася. І такі саму 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, спонукає 
до дорослішання, формування іншої морально-етичної системи. І це 
недивно, бо Босяцьке провалля або Глинище природно є небезпеч-
ним місцем. За описами В.Винниченка це: «Провалля глибочезне … З 
одного боку височенна стіна, рівна, глиниста, з кущиками молочаю, які 
бозна-як попричеплювалися там. З другого – крутий, зелений схил, по 

психології людини, прозаїк найчастіше звертається до форми невласне 
прямого мовлення, де в авторський текст раз у раз уриваються голоси 
героїв, передаючи найтонші нюанси народження видозмін їхніх думок і 
переживань.
 Невласне пряме мовлення, звичайно, не має таких виражаль-
них можливостей, як безпосереднє надання слова героєві, проте й 
воно має свої особливості: уможливлює лаконічніше відтворити події 
внутрішнього життя героя, не посягаючи на індивідуальні особливості 
його «слова». Як перехідна форма внутрішнього мовлення, воно дає 
змогу авторові безпосередніше, сміливіше й природніше «вплітати» в 
художню розповідь (прямо чи опосередковано) своє ставлення до думок 
героя, виявляти свою авторську позицію.
 Маленькі герої «Намиста» досить часто зустрічаються із 
жорстокістю. В оповіданні «Гей, хто в лісі, обізвися...» образ Зіня 
розкривається повніше, постає зриміше перед читачем, коли до 
зовнішнього плану характеристики додається авторська фіксація 
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якому жовтими мотузками поперепліталися стежки. А широке те про-
валля те було таке, що ніхто з хлопців навіть замашним черепочком не 
міг перекинути з одного боку на другий». Саме це місце стає плацдар-
мом 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 за-
бав 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 увиразнюючи ідею 
їхнього позасоціального буття промовистою деталлю: на смітникові 
мешкають бродячі собаки і люди, причому їхня поведінка однакова, бо 
спрямована на виживання: «Поміж купами сміття лазили собаки, худі, 

стану, почуттів персонажа або властивостей його натури, фрагменти 
внутрішнього монологу, невисловлені героєм проблеми, оклики, непря-
ма і невласне пряма мова. Образ Зіня психологічно тонко вимальовується 
письменником через учинки, у зіткненні та взаємодіях з іншими дійовими 
особами, а особливо через майстерне розкриття найменших душев-
них порухів дитячого серця. На очах у малого Зіня «халамидники» (бо-
сяки, що ховаються в глинищах) забивають Корчуна, який для Зіневих 
ровесників був «справжнім і страшенним богом кари і заборони», і це 
стає для хлопчика справжнім потрясінням, прощанням з казкою та 
відкриттям чогось нового в житті. Невласне пряме мовлення відіграє важ-
ливу роль у розкритті характеру Зіня. Перед нами постає дитина з прита-
манною цьому вікові властивістю вдаватися до крайнощів, схильністю до 
максималізму. «От коли б Корчун знову заснув отам під тим горбиком?! 
Адже бозям ставлять свічки тоді, як вони сплять, а не як ходять чи в карти 
грають. Та нема нігде Корчуна. Тільки самі босяки. Та й вони не сплять, 
не грають у карти й навіть не лежать. А збились усі докупи та про щось 
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ребруваті, з підігнутими хвостами, з погризеними вухами. А крім со-
бак коло куп вовтузилися якісь люди, горбом позгинавши спини. Вони 
щось витягали з тих куп, обтрушували, оббивали 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, яка 
змінюється зацікавленням (чим можна поживитися), і нарешті, тварин-
на агресивність, бездушність, готовність до злочину – від крадіжки до 
вбивства. З небезпекою, яка йде від цієї босячні, зіткнулися два мрійники 
– Гаврик і Михась із оповідання «За Сибіром сонце сходить». Захоплені 
романтичною аурою слави розбійника Кармелюка, вони вирішують 
дістатися до лісу, який відкрився їм з дзвіниці Болгарської церкви (оче-
видно, грецька церква, бо В.Винниченко чітко окреслює місце її розта-
шування «…церква стояла внизу, коло річки…» Цей таємничий, опови-
тий романтикою простір ваби в 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 свободу, таємничість, 

гаряче-гаряче балакають».
 Внутрішній стан Зіня розкривається у внутрішньому монолозі, 
який складається з риторичних питань: «Зінь, омертвівши, уп’явшись 
пальцями в вогку землю, лежить і широкими очима дивиться вниз. Що 
ж це робиться там?! Корчуна б’ють? Хіба можна Корчуна бити, всев-
ладного, всемогутнього бога?!». У Зіня дуже чутлива душа, він болісно 
реагує на жорстокість навколишнього світу. Письменник передає стан 
розгубленості хлопчика складним поєднанням невласне прямої мови з 
пейзажними описами: «Зінь нічого не розуміє: чого ж вони тепер бо-
яться і тікають, адже Корчун лежить і не ворушиться! Сонце так само 
пече в голову, б’є в очі, так само цвірінчать горобці... І значить він уже 
не страшний? І не може сердитись? І не може в торбу забрати?». Зінь 
ніби пропускає крізь призму своїх почуттів усе бачене ним. Він образно, 
асоціативно сприймає події. Удаючись до внутрішнього монологу, не-
власне прямого мовлення, письменник немовби ставить нас віч-на-віч 
зі своїми персонажами. Але це лише на перший погляд. Насправді ж 
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пережити пригоди, які асоціюються в їхній уяві з лісом. Проте на шляху 
до реалізації задуманого хлопці стикаються із реальністю буття – меш-
канцями Босяцького провалля – справжніми розбійниками. Зіткнення 
мрії та реальності – один із улюблених прийомів В. Винниченка, який 
дає можливість не лише розвінчати ілюзію, але й набути справжнього 
соціального досвіду. Гаврик і Михась змушені боронитися від босячні, 
яка посягає не тільки на їхнє майно, але й на їхнє життя. Так, руйнується 
дитяча легенда про благородне розбійництво, одночасно 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 психології оточення, має свої життєві 
цінності й вироблений стиль поведінки: він знає, що всього, що хочеш 
можна добитися, якщо бути ласкавим і вміти підлабузнюватися.  Навіть 
«бозя» не страшить Зіня, бо той знає, що його можна задобрити по-
клонами. Справжнім богом для хлопчика є Корчун – страшний і небез-
печний, до того ж мешкає «не десь там на небі – невідомо де та як, а 
таки тут на землі, недалечко від Зіня. Зовсім десь недалечко, бо кожної 

стосунки автора й персонажів при цій формі викладу значно складніші. 
Дійсно, мав рацію В. Шкловський, коли писав, що «сама справа про 
«внутрішній монолог», непроста». У багатьох творах прозаїка важливу 
структурну роль відіграє прийом «додаткової оповіді». З вуст дійових 
осіб ми дізнаємося про реальні чи вигадані події та обставини, у ці 
оповіді вкладається вагомий цінний зміст, значення якого розкривається 
в розвиткові сюжету.
 В оповіданні «Гей, ти, бочечко...» оповідні партії персонажів 
визначають своєрідність динаміки дій. Зав’язка подана з позиції об-
раженого героя. Семен Ґедзь і Семен Комар - пастушки. Семен Ґедзь 
вирішив за всяку ціну здихатися Семена Комара, бо життя йому не ста-
ло через бісового хлопця, з того часу, як пан прийняв до череди отого 
паршивого «скургуца», не було йому, Семенові, проходу від глузування 
всієї економії. «...А воно, оте осоружне старченя, ще й собі сміялося з 
Семена Ґедзя, перекривляло його в усьому чисто». 
 У центрі оповідання - життя хлопців-пастухів Семена Ґедзя 
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хвилини міг прийти й зробити з Зіньом усе, що схотів: забрати в торбу, 
віддати зайцям, циганам, халамидникам». Убивство страшного Корчуна 
такими ж, як і він босяками, свідком якого став малий Зінь, призвело 
до кардинальних зрушень у свідомості й поведінці хлопчика: усунен-
ня реальної загрози робить його життя сумним і прісним. Митець дуже 
тонко вловив специфіку дитячої свідомості: коли зникає страх перед ки-
мось або чимось, відчуття небезпеки, то витівки втрачають свій смисл і 
«смак». 
 Характерно, що, змальовуючи провалля, митець використовує 
переважно темні барви, протиставляє його місту, образ (видиво) яко-
го стає уособленням безпеки, гармонії, світлого освяченого простору. 
У дитячих оповіданнях В.Винниченка знаходимо два словесні малюн-
ки «города» –  міста Єлисаветграда подані з горішньої перспекти-
ви (з вершини Глинища). Один із цих описів подає нам місто вдень 
(«Бабусин подарунок»), інший – нічної пори («За Сибіром сонце схо-
дить»), 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 заспокоєння читача після 

і Семена Комара. Хлопці не миряться між собою. Семен Ґедзь часто 
лаяв та штурхав і навіть бив не раз Семена Комара ні за що, просто так, 
зі злості, щоб не насміхався з нього. Одним, із засобів саморозкриття 
героїв стає внутрішній монолог, який має свої особливості, бо несе на 
собі, крім стилістичних ознак автора, відбиток характерів: «Семен Ґедзь 
із усміхом зирка туди: та й росяно ж, мабуть, там. Отож нехай, нехай 
помокне чортів скугуц (старченя). Ах, причепилася московська пеня, 
влипла в чоловіка, як трясця. Ну, та як приліпив пан, то сам же й одлі-
пить!».
 Внутрішній монолог допомагає не лише передати внутрішній 
світ героя, а й умотивувати його поведінку. «От одне тільки недобре тут: 
треба страшенно доглядати, щоб худоба на баштан не залізла. Та тіль-
ки гляди: зайде хоч одна корова, хоч одне теля на баштан, за півроку 
служби вищитується. Ні полежати тобі, ні бриля спокійно поплести, ні 
в холодочку посидіти. А про спання вже й думки не може бути. Наспав 
би собі років на п’ять служби в пана».
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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 сте-
повою. І так тепер любо, так легко, так чогось сумно дивитись на ту 
залиту сонцем спокійну, поважну широчінь… А над усім цим велично, 
без краю розгорнулось високе, прозоре, тепле небо з сліпучим вогнен-
ним сонцем посередині…» або «І раптом у тьмі десь далеко зажовтіли 
вогники, наче хтось взяв та розсипав по орному оксамиту дрібненькі 
жаринки.
 – Гей, город! – аж закричав Гаврик…
 Зразу ногам стало легше, вільніше йти. З плечей звалили важкі 
торби пригнічення»  (курсив наш – О.Г.).
 Не останню роль у цих описах відіграють і згадки В.Винниченка 
про знакові місця Єлисаветграда, які створили йому славу «маленько-
го Парижа» та степової столиці. Насамперед, це кафедральний собор  
(грецька церква) Володимирської Божої матері (у письменника – це Бол-
гарська церква («За Сибіром сонце сходить»), згадується також Пречи-
стенська дзвінниця в оповіданні «Гей, чи пан, чи пропав»), поданий у

 Погляд Семена Ґедзя формує попереднє читацьке очікування 
того, що візит «старої старчихи» - бабусі Семена молодшого - призведе 
до кульмінації протистояння двох підпасичів - підступної помсти Ґедзя. 
Але додаткова розповідь - розмова «скургуца» і його бабусі - стимулює 
не загострення, а розв’язку психологічного протистояння. «Він - Семен 
Ґедзь, а я - Семен Комар! От як! Мені добре з ним. Він - добрячий-доб-
рячий! Е, ні, я ніколи не сварюся з ним!». Таким чином, ми бачимо, що 
герої твору розкриваються у взаємохарактеристиках через внутрішнє 
мовлення, мову. Хлопці прагнуть піднятися над своїм сирітством, за-
хистити осиротіле «я» вчинками, які допоможуть забути самотність і 
душевний біль. Подальший розвиток дії - запізніла кульмінаційна подія 
і розв’язка сюжету (прихід пана та удале заступництво Ґедзя за молод-
шого товариша) лише конкретизує вже відбите психологічне прозрін-
ня - катарсис амбітного парубчака (основну сюжетну подію). « - А що? 
Знайшов? - сміється Семен Ґедзь. - Щоб ти собі трясцю знайшов, душе 
чортова! Гайда пити до копанки! Семен Ґедзь весело відпихає кашкет 
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 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 перспективу простору, що відкривається: «…з 
дзвінниці було добре видко різниці, а за ними оту таємну смугу степу». У 
«Та нема гірш нікому…» автор згадує ще одну церкву Єлисаветграда, ко-
тра розміщувалася поблизу центральної вулиці Великої Перспективної,  
–  Успенську. Власне, митець вдається до відтворення аури спокою, 
умиротворення, який асоціювався із цим місцем. Саме такі відчуття 
сповнюють Льоню (він у гімна зії «встругнув штуку», через яку його 
неодмінно мають вигнати), котрий переховується за церковною огоро-
жею, набираючись сміливості повернутися у ворожий світ – дім дядька- 
опікуна осиротілого хлопчика. Церковна огорожа – символ замкненого 
статичного простору, сповненого добра й милосердя – стає своєрідним 
уособленням фізичного й духовного захисту від ворожого зовнішнього 
світу: «У кутку церковної огорожі затишно-затишно, наче під боком у 
мами (хоча ні в Сашка, ні в Льоні давно вже немає їх мам). Звідусіль, од 
усього світу загороджено їх: ззаду товстим високим муром, а спереду 
густими непролазними кущами бузку. … За муром загорожі гуркотять 

аж на потилицю, підставляє підсмажене лице до сонця й затягує:
 Ге - е - ей, ти, бочечко...
 Семен Комар теж одсуває шапчину аж на шию, обіймає Ґедзя за 
стан і підхоплює:
 Гей, да дубовая, гей...» 
 Пісенний рефрен фіксує єднання дитячих душ у фіналі, обняв-
шись, герої разом співають пісню і їхні “голоси, обнявшись, ширяють 
над мерехтливими хвилями розпеченого сонцем повітря”.
 Особливої стильової виразності й індивідуально-психологічної 
місткості надає оповіданням фантастична, гротескна оповідь. Вона акту-
алізує проблематику глибинного усвідомлення дітьми самих себе й своєї 
ситуації, у яку їх «закинуто» (висловлюючись термінами екзистенціаліз-
му), інколи всупереч сподіванням самих героїв чи незалежно від них.
 У ситуаціях небезпеки, страху, відчаю, коли вирішується 
щось важливе в житті героя, з’являються в оповіданнях В.Винниченка 
найбільш «неправильні» внутрішні монологи - з недомовленістю, 
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бендюги, цокотять копита, дзеленчать трамваї». 
 В. Винниченко подає знаки місця розташування хованки Льонь-
ки 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 пропав…»), та Сінної площі (місця зу-
пинки всього торгівельно-вантажного транспорту). 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 широченною горою збігала в долину аж до самої річки».   
            Згадує В. Винниченко ще одне диво Єлисаветграда – трам-
вай. Його рух був відкритий 1897 року  вулицями Велика Перспектив-
на, Двірцева, Великою Пермською. Це четверта (!) в Російській імперії 
трамвайна колія, що було однією із рис прогресивності й цивілізованості 
нашої «степової столиці». 
 Іншою прикметою розміщення церкви стала згадка про чоловічу 
класичну гімназію, де навчався герой «Та нема гірш нікому», учнем 
котрої був і сам В. Винниченко. Вона була недалеко від Успенської 
церкви (тепер на цьому місці побудована мерія). В іншому оповіданні 

стрибками, аструктурністю. Оця незавершеність мовлення спричине-
на напруженням думки або раптовим впливом почуттів та образів. За 
приклад може правити мовлення Льоні із оповідання «Та немає гірш 
нікому...». Нескладний перебіг фабули - епізод «виховного» покарання 
гімназиста Льоні, нарощує свій художньо-естетичний зміст завдяки роз-
ширенню меж сюжетного часу в мовленнєвій свідомості персонажів. 
«Навпаки, аж війне часом радістю: виженуть із гімназії! Оддадуть у сви-
нопаси, у попихачі! Оддадуть, оддадуть! І ввесь час згадується Сашко: 
«Як уже сильно битимуть, значить, з досади, що не будеш у гімназії». А 
хіба ж можна ще дужче бити?».
 Над дитиною нависає небезпека повної втрати надії. Єдиною 
опорою для Льоні є порада Сашка - під час покарання постійно дума-
ти про їхню мрію, і він «невідривно думає про хороше-хороше, про те, 
що його сьогодні виженуть із гімназії, що завтра дядько оддасть його 
в шевці, або в пастухи, що більше ніколи-ніколи його не битимуть і не 
лаятимуть маму.
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«Стелися, барвінку, низенько» письменник згадує жіночу гімназію (те-
пер – двоповерховий корпус педагогічного університету) – її учительсь-
ка стає місцем злочину Масюка – молодого романтичного, закоханого 
в двійочницю-гімназистку Діну, хлопця, котрий демонструє силу своїх 
почуттів, викрадаючи журнал успішності в жіночому навчальному 
закладі.
 Ще однією особливістю Єлисаветграда в оповіданнях В. Вин-
ниченка є гордість нашого міста – залізничний вокзал. Його було спо-
руджено 1868 року після завершення будівництва залізничної гілки 
Харків – Одеса, складовою якої був і Єлисаветград. Поява залізниці в 
нашому місті кінця ХІХ століття стала знаком економічної значущості, 
процвітання краю, адже тут розвивався важливий для аграріїв 
машинобудівний комплекс братів Ельворті. Залізничний вокзал ХІХ 
століття відповідав найвищим стандартам того часу: це була трикорпус-
на будівля, у якій триповерхові корпуси з’єднувалися між собою одно-
поверховими галереями. Вокзал був дуже просторим, обладнаним усіма 
необхідними для пасажирів зручностями (ресторації, буфети, книгарня, 
телеграф, жандармерія і т.д.) .
 У творах В. Винниченка вид на цю грандіозну споруду 

 І справді: біль уже не такий пекучий та гострий, а як і пече, то 
нехай: за свинопаса можна й це перетерпіти».
 Позбавлені материнської і батьківської любові, юні герої втра-
чають віру і в родинну любов, і до всього дорослого світу. Один вечір 
із життя обездолених дітей містить стільки сирітського страждання, не-
вимовного відчаю, що висловити такий трагічний стан можуть тільки 
зворушливі рядки народної пісні «Та немає гірш нікому...».
 Фінальний пісенний куплет «Та немає гірш нікому...», /Як тій 
сиротині, / Та ніхто ж не пригорне / При лихій годині уможливлює поба-
чити в наївних хлоп’ячих сподіваннях на пастушу свободу психологічно 
місткий, образно сублімований (за З.Фройдом) символ знехтування ди-
тячих прав на складову частку власної самобутності.
 Виявляючи глибокий інтерес до психології персонажів, 
В.Винниченко найчастіше звертається до форми невласне прямого мовлен-
ня, де в авторський текст раз у раз уриваються голоси персонажів, де автор 
найбільш повно концентрує увагу на їхніх настроях, роздумах, переживан-
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відкривається героям оповідань «Бабусин подарунок», «Гей, чи пан, чи 
пропав…». Поряд із вокзалом були лісні склади, завод, згадувані пись-
менником 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 голов-
них – вулицею Садовою. Топографічної карти Єлисаветграда, складеної 
К. Рябковим 1913 року, видно, що вулиця Садова (одна з тих, якими ру-
хався трамвай) завершувалася прямою дорогою у міський (казенний 
сад), висаджений на березі річки Сугоклея 1764 року генералом Мель-
гуновим для постачання до імператорського двору Катерини ІІ фруктів 
та овочів. Згодом у 1770 – 1784 рр. поблизу 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 се-
ред еліти Єлисаветграда – заможних громадян, військовиків, міщан. За 
записами А. Шмідта, поданими в «Материалах для географии и стати-
стики России, собранные офицерами генерального штаба», зауважено, 

нях. Герої оповідання «За Сибіром сонце сходить...» вирішують стати «бла-
городними розбійниками», схожими на Кармелюка з народної пісні.
 «Але чи так вже треба було бути розбійниками? Головне в їхнь-
ому ділі було те, щоб викопати в лісі печеру, сховатися в ній і жити собі 
вдвох. Жили б собі так, як святі пустельники та монахи».
Внутрішнє мовлення героїв несе в собі всі ознаки живого мислення і 
неповторності характерів. «Воно, розуміється, добре було б забрати, 
наприклад, у татового хазяїна все його багатство, та й роздати бідним, 
- так спіймай же ти його, того хазяїна. Він тим лісом, де вони житимуть, 
ніколи й не ходитиме. Та й як ти його вночі на дорозі розбереш, багате 
воно, чи бідне? А грабувати треба, коли вже взявся».
Хлопчики приймають недитяче рішення:
 «Це треба буде такий списочок зробити, кого грабувати, кого 
наділяти.
 – Зробимо списочок! Що ж такого? А то як монахи. На чорта 
нам монахи».
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що після двох годин у місті панувала нестерпна спека, піднімався 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 побудований циклодром, прокладена трамвайна лінія. Саме 
це місце стає   «плацдармом» подій в оповіданні В. Винниченка «Ой ви-
пила, вихилила…». Ланка заклалася з Гришкою, що дістане йому сімака 
– ґудзика з генеральського мундира – в обмін на цебер, необхідний її 
матері, аби парити ноги. Зустріти цей військовий чин дівчинка могла 
тільки в казенному саду. Автор подає опис місця подій через слухові 
та зорові образи, які підсилюють емоційний стан напруження, що охо-
пив Ланку: «Городський сад аж захлинається музикою. Труби рипають, 
флейти жалібно стогнуть, бубни бухкають. Дерева, понакидавши на 
плечі передвечірні жовтогарячі шалі, сяють радістю» (курсив наш. – 
О.Г.). І далі митець не втримується від паралелі між долею дівчинки із 
робітничої слобідки й панськими дітьми, котрі ходять стежками пар-
ку, за якими наглядають «няні та мами, бережуть їх, щоб не впало ко-
тре, щоб носика делікатного свого не розбило» .Так він підкреслює й 
ту соціальну прірву, яка існує в суспільстві, соціальну й психологічну 
незахищеність маленької доньки модистки, яка в боротьбі за виживання 

 Мрії стати розбійниками та жити в лісі, як Кармелюк, не здійс-
нилися. Халамидники, що напали на хлопчиків, розвіяли всі їхні надії.  
 Піднесений настрій змінює незнайоме почуття прощання з пер-
шими надіями та ілюзіями: «І тоскно та тужно так, що впав би отак 
серед вулиці лицем у болото і гірко-гірко плакав би. Не того, що хала-
мидники били, що пістолети й лопати забрали, що в страху та одчаю 
полем так довго блукали, а чогось іншого».
 Як і емоції, почуття сигналізують індивіду про стан його потреб і в 
цьому плані є «суб’єктивною формою існування потреби».  Почуття, проте, 
оцінюють також діяльність, що відповідає цим потребам, характеризують 
вз’язки між її складовими, вони, зрештою, характеризують особистість, 
відбиваючи всю складність її взаємин зі світом.
 Марне сподівання, невдача, обман - негативний емоційний стан 
(фрустрація), що супроводжується усвідомленням неможливості досягти 
поставленої Мети. Він виникає в ситуаціях, що перешкоджають реалізації 
лінії життя індивіда. Тому фрустрація сигналізує про інтенсивність його 
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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 гудуть, мовчать бубни. Сумно-сумно».
Міський сад, Босяцьке провалля, Інгул, Болгарська церква, Сінна пло-
ща, вокзал, трамвай – це Єлисаветград дитячих спогадів В.Винниченка, 
відтворений ним в оповіданнях про дітей. Літературна подорож цими 
місцями – безцінний матеріал для вчителів, студентів-філологів та 
істориків, стимул, який спонукає юних кіровоградців звернутися до «На-
миста» В.Винниченка й пройтися разом 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 оповідання поза збіркою демонструють нам автобіографічний 
контекст описуваних подій і дають безцінний матеріал для літературно-
краєзнавчих спостережень.

О. Гольник 

негативного ставлення до причин, які породили таку ситуацію. Тоді 
все, що відбувається, він розглядає під кутом зору події, яка спричиняє 
фрустрацію. Останнє може стосуватися не лише майбутнього чи 
теперішнього, а й минулого. Залежно від цього розрізняють характер 
емоцій: у першому випадку це буде страх, у другому - гнів, у третьому – 
сум.
 Натомість найближчі сюжетні зміни відкриваються в різних 
мовленнєвих формах, насамперед у невласне прямій мові. Звернемося 
до прикладів. В оповіданні «Ой випила, вихилила...» характер Ланки 
найповніше розкривається через невласне пряме мовлення. Автор дає 
змогу проникнути в найпотаємніші куточки духовного світу Ланки, кра-
ще окреслити й розкрити характерні грані її вдачі. Добуваючи цебер для 
хворої мами, Ланка згодна зрізати «сімака» в генерала: «Та тут уже не 
цебер і навіть не сімак у голові. А як же ж вона різатиме того сімака в 
генерала - от що! А як у поліцію заберуть? А як під розстріл пошлють? 
Хто ж знає, може, й справді за таке під розстріл?». Ланка не хоче, щоб 
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хто-небудь із товаришів був у саду, як вона різатиме ґудзика в генерала: 
«От сама та й годі. Як на каторжні роботи попаде, так нехай сама. А то 
ще когось із них спіймають з нею. Тільки нехай усі ждуть її тут, коло 
інбарів. А як не вернеться вона сюди до ночі, то нехай Муся чи Юшка 
підуть до її мами та все-все їй розкажуть, як, та що, та за віщо вона на 
каторжні роботи попала. І щоб за цебер не забули сказати. Надто за це-
бер! (От проклятий той цебер!)».
 В оповіданні «Бабусин подарунок» невласне пряме мовлення 
відбиває настрій героя. Васько, отримавши від бабусі подарунок, не може 
стримати своєї радості: «Васькові аж дух забило від самої несподіванки. 
Цілий карбованець! Та ще й новенький, блискучий, весь так і грає... А 
чого можна купити за його? Якщо по три копійки десяток цигарок, то це 
вийде десятків з тридцять. Ого! А то тепер можна й чорно-рябих купити 
у Посмітюхи».
 Хлопці, побачивши новенького карбованця у Васька, підбивають 
його, щоб той закинув свого карбованця через провалля. Через внутріш-
ній монолог автор передає стан психічного збудження, переживання ге-
роя: «Васько лежав лицем до города і дивився на його приплющеними 
очима. Он там, за церквою, червоніє клаптик залізного даху. Там, під тим 
дахом сидить тепер маленька, поморщена, попечена сонцем, вітром і до-
щами бабуся. Від неї пахне житнім хлібом, половою, клунею. Над банти-
нами в клуні бувають горобині гнізда і тепер уже не можна буде поїхати 
з бабусею в село до неї драть горобців, лазячи по баштанах, їсти огірки 
з медом, в якому ще зостались крильця й лапки бджіл. І не можна буде 
купатись в широченному ставку з жовтою, аж білою од глини, водою».
 Чільне місце в системі інтравертного психологізму в опові-
даннях В.Винниченка посідає авторське психологічне зображення (ав-
торська розповідь про приховані внутрішні процеси). Надання слова 
розповідачеві, який усе знає, для вираження стану персонажа відповідає 
ситуації, коли герой перебуває у стані психічного збудження, пригнічен-
ня чи приголомшеності й неспроможний пояснити, навіть сам собі, що 
з ним відбувається.
 Характер розкривається не тільки в безпосередньо авторських 
описах або в ремарках інших персонажів, а й непрямо (у портреті, ре-
човому оточенні, предметній його реалізації), не лише засобом самороз-
криття, а й у зв’язках з іншими персонажами. А подібні образні стосун-
ки наявні в системі образів як засіб різнобічного розкриття характерів. 
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У структурі твору вони (образи) є складовою частиною, доповнюють і 
взаємозумовлюють один одного. Це пов’язано із самою сутністю сис-
темності: «...системою образів тепер прийнято називати не просту їх су-
купність, але те взаємне зчеплення їх, той взаємозв’язок, який створює 
цілком єдиний, закінчений художній твір».
 Для героїв оповідання «Стелися, барвінку, низенько...» власти-
ва прихованість почуттів, які криються в глибині їхніх сердець та душ і 
недоступні для стороннього ока. Автор розкриває злет кохання, його не-
перевершену радість, щастя через діалогізований монолог, який передає 
стан нерішучості, несміливості Масюченка: «Ах, отак би стати на колі-
на на лаві, перехреститись і поцілувати, як ікону, цей чорно-фіолетовий 
-червонявий кужель! І нехай тоді зелено-сірі очі - не очі, а глибока вода 
в зарослій затоці! - нехай вони здивовано, сердито, обурено, гнівно (як 
хочуть собі!) поширяться. А може й не гнівно, й не обурено?».
 Уся гама відтінків емоційного стану героя передається чітко й 
переконливо. Його думки відтворені безпосередньо, автор скористався 
засобом оповіді від першої особи. Через внутрішній монолог реалі-
зується приховане у підтексті: «-Ах, як щурить очі Діна!». Він органічно 
переходить у самоаналіз героя - міркування про зміни, які він помічає в 
собі у момент зустрічі з Дїною. Образ дівчини викликає у юнака амбі-
валентні почуття: «А ще як заспіває, то хочеться впасти головою в тра-
ву, обняти землю і пацати ногами від щастя і суму». Автор підкреслює 
його силу, змужніння. Наступна фраза: «Йому й не стоїться, а ліг би, 
- й не лежалось би. А що з ним, а чого йому треба, невідомо» знімає 
пафос попередньої самохарактеристики, виникає контраст на рівні не-
вловимих митгєвостей психічного стану, що передає хвилювання героя. 
Суб’єктивне «я» виявляє стан невпевненості, сором’язливості, що, вре-
шті, відкрито відзначається хлопцем у характеристиці, яку він сам собі 
дає.
 Отже, важливі художні завдання в дитячих оповіданнях Во-
лодимира Винниченка виконує внутрішнє мовлення й такі його різно-
види, як невласне пряме мовлення та внутрішні монологи. Мистецтво 
внутрішнього монологу повніше виявилося в романтиці письменника; 
у дитячій же прозі він активніше вдасться до невласне прямого мовлен-
ня, яке виконує свою основну функцію - глибоко й правдиво розкриває 
характер героя, таїну його внутрішнього світу.

С. Присяжнюк
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ПЕРЕРВА НА УРОК
УРОК-ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

від С. Колісника і Т. Яровенко 

 У програмі Л. Куценка «Літературне Приінгулля» (2006) та в 
програмі спецкурсу «Літературне краєзнавство» (2006) В. Легкої  й А. 
Сємідєтної відведено окремий урок для ознайомлення учнів з біографією 
та науковими працями літературознавців краю (В. Марко, Г. Клочек, В. 
Панченко,  С. Барабаш, А. Гурбанська) в 11-му й 9-му класах відповідно. 
 Л. Куценко зокрема пропонує такі форми роботи: «Три виступи 
з коротким оглядом життя і творчості та кілька рефератів за підібрани-
ми вчителем монографіями, посібниками, статтями. Водночас, можливі й 
уроки- портрети. Наприклад, «Григорій Клочек: працюючи для вчителя і 
учня» або після вивчення творчості Ліни Костенко урок за монографією 
Світлани Барабаш тощо».
 Пропонуємо вчителям  і краєзнавцям матеріали до рекомендо-
ваних науковцем уроків за творчим доробком доктора філологічних наук 
В.Є. Панченка.

 Епістолярій В. Винниченка як історико-літературний доку-
мент суспільного та культурного життя в Україні першої половини 
ХХ століття

Мета: аналізуючи листування В.Винниченка з Є. Чикаленком, М. 
Коцюбинським та М. Горьким, з’ясувати центральні компоненти епісто-
лярію письменника, простежити еволюцію творчого і політичного станов-
лення видатного діяча  України в контексті національного та європейсь-
кого культурно-історичного процесу; вдосконалювати вміння працювати 
з епістолярієм як зі специфічним літературним жанром; виховувати вива-
жено-справедливе й тактовне ставлення до мистецької спадщини.

Актив підготовчого періоду: 
1. Епістолярій: В. Винниченко – Є. Чикаленко – М. Коцюбинський 

– М. Горький (Див. NB!).

2. Наукові дослідження доктора філологічних наук В. Панченка 
(див. NB!);
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3. Документальні фільми: «Голгофа Володимира Винниченка». 
Автори: В. Панченко, В. Мощинський. – Кіровоградська обласна держав-
на телерадіокомпанія, 1993; «Місія Євгена Чикаленка». Автори: В. Пан-
ченко,    В. Мощинський, К Карпов. –  Кіровоградська обласна державна 
телерадіокомпанія, 2005.

Перебіг уроку

І. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

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 Винниченко?” видавець українських часописів і со-
ратник останнього по політичній боротьбі Ю.Тищенко 1917 року виніс 
навіть у заголовок брошури про письменника. 

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

Користуючись поданою таблицею, висвітлити основні віхи життє-
вого і творчого шляху В. Винниченка.

N B! Скористайся першоджерелами:
1. Панченко В. «Бо я – українець»// В. Винниченко. Раб краси. – К.- 

1994. – С. 5 – 33.

2. Панченко В. Будинок з химерами. – Кіровоград. – 1998. – 282 с.

3. Панченко В. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: 
книга розвідок та мандрівок. – К. : Твім інтер, 2004. – 288 с.
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Особистість В. Винниченка. Життєвий і творчий шлях

Володимир Кирилович 
Винниченко
 (1880-1951)

Родина
Оточення
Освіта

Обдарування
Захоплення

Характер
Вдача

Світогляд

Ідеали
Переконання

Ціннісні орієнтації

Література:
«мала проза», 
романістика,
драматургія,  
публіцистика

Участь у 
національно-
визвольних 
змаганнях.
Внутрішні 

суперечності.

Моральні та 
філософсько-

естетичні ідеали:
Теорія «чесності 
із собою» (досяг-
нення внутрішньої 

гармонії), 
природність і повно-
та життя, створення 

моделі 
«нової моралі»

Витоки творчості
Три періоди

Еволюція суспільно-
політичної позиції: 

соціальне й 
національне визво-
лення українського 
народу, синтез і 

злагода політичних 
сил різного спряму-

вання

Риси модернізму: неореалістичні 
тенденції, елементи натуралізму, 

символізму, екзистенціальні мотиви, 
експериментальність як творчий метод, 
парадокс як спосіб осягнення дійсності

1902-1908 1909-1920 1921-1951
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Епістолографія розвинулася з побутового листування, що в кра-

щих своїх зразках має на сьогодні історико-культурне значення, пере-
творивши обмін кореспонденцією в оповідний засіб, кореспондентів – в 
образи-персонажі і підпорядкувавши таким чином «листи» основним за-
конам художньої умовності.

Розвиткові української епістолографічної традиції сприяли ли-
сти українських діячів XIX ст., зокрема письменницькі листи, що 
відображають життєвий досвід своїх авторів, їхній світогляд, естетичні 
уподобання та політичні погляди, індивідуальні риси адресанта та став-
лення 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; від-
биті стосунки письменників між собою, з редакторами, видавцями тощо.

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

листи, в яких письменники безпосередньо висловлюють своє ро-
зуміння твору чи ставлення до автора; 

листи, через котрі письменники переказують авторам певних 
творів думку власну чи чужу (але, як правило, авторитетно); 

листи, адресанти яких діляться враженням від прочитаного чи по-
чутого. 

Своєрідною формою вияву оцінки був фіксований інтерес до 
творчості певного автора і прохання переслати його твори, листи з кри-
тикою чужих творів і листи з автокритикою. Дана класифікація листів у 
повній мірі стосується і відповідає характерові епістолярію В. Винниченка.

NB! Скористайся першоджерелами:
1. Коцюбинська М. Зафіксоване й нетлінне: Роздуми про епісто-

лярну творчість. – К. 2001. – С. 145.
2. Краткая литературная энциклопедия. – М.: «Советская энцикло-

педия». – 1975. – Т.8. – С. 918-920.
3.Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському 
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4. Лушпинська Л. Роль епістолярію другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст.. в унормуванні української літературної мови//Мандрівець. – 2003. 
– № 3.

ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.
 Епістолярій В. Винниченка дає змогу глибше усвідомити склад-

ний культурно-історичний процес на Україні та поза межами її в першій 
половині XX ст., простежити еволюцію творчого і політичного станов-
лення видатного діяча України в контексті бурхливої епохи європейських 
та світових потрясінь. Сформульовані концептуально у приватному та 
офіційному листуванні світоглядні позиції, переконання В. Винниченка 
постають, з одного боку, історичною ілюстрацією його часу, з іншого – 
поштовхом до роздумів та узагальнень, що стосуються безпосередньо 
митця.

Єпістолярій  
В. Винниченко – Є. Чикаленко – М. Коцюбинський – М. Горький

Блок I
Є. Чикаленко: 
літературний 

«хрещений бать-
ко»

Блок II
М. Коцюбинський 

– Є. Чикаленко: 
загартування 
українськості 

Блок III
Максим Горький:

 40-річний 
конфлікт

   Блок І 
Є. Чикаленко: літературний «хрещений батько»

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

                                                                  Яр Славутич

Найбільш тривалим і змістовним, особливо на ранньому етапі 
творчості і в складні періоди життя є листування В. Винниченка з Є. Чи-
каленком – людиною, яка відіграла чи не найпомітнішу роль в житті мо-
лодого письменника-початківця, а згодом провідного майстра української 
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літератури. Євгену Харлампійовичу судилося стати літературним «хре-
щеним батьком» Винниченка: перше оповідання «Сила і краса» з’явилося 
друком завдяки вагомій протекції Чикаленка.

1
Блискучий дебют: на шляху до тріумфу

«Сила і краса» стала могутнім поштовхом у письменницькій 
долі В. Винниченка. Так, у листі від 19 червня 1902 року Є. Чикаленко 
повідомляв останньому ті враження, що викликав його новий твір, який 
ще не було 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 Матушевсь-
кого 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 діло поправиме - мову можна вивчити і в житті, а 
найбільше з літератури та з етнографічних матеріалів».

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

«Зараз у мене гостює Еварніцкий, 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, зостається тільки її виу-
чити во всіх тонкостях.

Повість Еварніцького гарна, але дуже розвезена, дуже заляпана 
етнографією; йому хочеться убгать туди й нову пісню, нову приказку, 
хочеться в дрібненьких подробицях 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: «Дай Боже, щоб з Вас вий-
шов бажаний письменник, а не ремесник, як я кажу».
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Євген Харлампійович не забарився з виконанням обіцяного, що 
свідчить про уважне ставлення видавця до професіонального зростан-
ня талановитого початківця. Лист Є. Чикаленка від 4 серпня 1902 року є 
зразком поєднання критичного аналізу літературного твору і практичних 
рекомендацій авторові. У першій, умовно виділеній частині, дається уза-
гальнена оцінка останніх оповідань В.Винниченка шляхом порівняльного 
зіставлення центральних образів:

«На мою думку, обидва Ваші оповідання написані на одну тему, 
в обох центральною фігурою є женщина і при тім та сама, бо Мотря 
– Галя, різняться вони тільки тим, що неінтелігентна жінка каже, що 
коли вона вийде заміж, то буде вірна свойому чоловікові, а інтелігентна 
заздалегідь збирається завести «друга дома». Мотря любить Андрія, 
любить і Ілька, а Галя любить (?) Миколу, любить і капітал Фомушки. Я 
поставив знак питання коло Миколи, бо в Вашім оповіданні не ясно вид-
но – 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.»

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

«В першій главі у Вас страшенно довгі теоретичні розмови на 
старі теми, правда, місцями вони дуже цікаві, але багато є й нудного. В 
другій главі знов багато лишніх епізодів, які затягають оповідання, ро-
блять його якимсь туманним, розвезеним. Взагалі, над сим оповіданням 
треба попоробить; залишать, покидать його шкода, а треба, кажу, го-
лосно вичитати та переписать разів скілька. Не забувайте, що Гоголь 
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 талант, тільки його треба розвинути. Оповідання 
се Вам пришле Фед. Павлович. Перечитайте його, перепишіть, повики-
дайте те, що карандашем зачерпнуто (не ганяйтесь 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» критич-
них зауваг – з одного боку і нагадування про беззаперечний талант авто-
ра – з іншого, що зводиться врешті-решт до дипломатичного «...у Вас є 
талант, хоч сієї повісті і не можна друкувать.»
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Система питань:
1. Яким було перше враження маститих літераторів від ранніх 

творів В. Винниченка?
2. Чому Є. Чикаленко неодноразово дає настанови В. Винниченку 

щодо оволодіння 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 стали найбільш цінними? 
Обгрунтуйте відповіді прикладами.

2
Наполегливий наставник і амбітний вихованець: 

аспекти дискусій
Цікавою є полеміка навколо оповідання В. Винниченка «Те ж 

саме». Перебуваючи в еміграції на острові Капрі, на одному з вечорів у 
Горького письменник прочитав новий твір, який викликав неоднозначну 
реакцію.

«Було багато «звездной» публіки, – повідомляв Винниченко 
Чикаленкові у листі від 15 квітня 1908 року – Всі знайшли оповідання «не-
сомненно хубожественним» а мене «большим талантом». Але напрям 
оповідання їм не вподобався: індивідуалістичний. А треба Вам знати, що 
Горький тепер зробився таким правовірним есдеком, що аж сумно ро-
биться. До фанатизму! З приводу цього оповідання на мене і доказували, 
що індивідуалізм – погана річ. Я цілком згоджувався з ними, але старав-
ся довести їм, що вбивання, приниження одиниці во ім’я колективності 
принижує саму колективність. Я старався довести їм, реальність не 
громадянство, не клас, а індивід, який абстрагує 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, Луна-
чарський й інші».

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

У полемічному ж листі-відповіді Є. Чикаленку Винниченко 
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обстоює власні переконання, використовуючи для цього навіть розлогу 
метафору: «Так Вам навіть скучно було читать «Те ж саме», Євгену 
Харлампійовичу? Жаль, - значить, погано написано. Хоча, здається, 
Вам більш усього не подобаються великі літери в простих словах, Ви це 
звете «андреєвщеною». Їй-Богу, мені стає вже смішно: спершу була в 
мене «горьковщина», потім «арцибашевщина», тепер «андреєвщина», а 
мого, значить, нічого. Неодмінно треба підвести під трафарет, дякую-
чи сходству тільки в якій-небудь дрібниці форми. А суть, найголовніше 
не зрівнюється. В мене стільки ж було «горьковщини», як тепер 
«андреєвщини». Як тоді світогляд Горького круто розходився з моїм, 
так само 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.(...) 

От скажу хоч би про «Те ж саме». Вам скучно було читать його, 
а жінка Горького сказала, що, видно, «большой талант» написав його. 

Горький назвав його «интеллигентским», а Єлпатьєвський мало 
не розцілував мене за його. Луначарський назвав «красивым, но индиви-
дуалистическим», а Гусев-Оренбурзький вподобав. І коли всі висловились, 
Єлпатьєвский засміявся і сказав мені так, як колись казали Ви: «Знаєте 
что: не слушайте вы ни Горького, ни Елпатьевского, ни Луначарского, а 
пишите так, как говорит Вам Ваше сердце и разум, лишь бы хорошо на-
писано было». – Так я й робитиму, бо справді, почну слухать Горького, то 
буде незадоволений Луначарський, слухатиму Луначарського, будете Ви 
незадоволені. Буду кидатись туди, куди вітер віятиме. А я занадто для 
цього негнучкий по своїй натурі, можу зломитись”.

Є. Чикаленко швидко відреагував на лист Винниченка, поставив-
ши у центрі своєї відповіді беззаперечний авторитет Горького: «Ви пи-
шите, що Вам докоряли – то горьковщиною, то арцибашевщиною, то 
андреєвщиною. Горьковщиною я Вас ніколи не докоряв, бо вважаю, що 
як би Ви хоч і наслідували б Горькому, то се був би тільки плюс, а Ар-
цибашевщина та Андреєвщина мінус. Така моя думка. Спосіб писання 
у Горького Тургеневський, Толстовський, тільки зміст інший, і якби Ви 
держались того способу, то чого б і бажатьі А вся біда в тім, що Ви, 
боячись «насильства», хапаєтесь за саму новішу, моднішу форму, яка ще 
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не придбала сили, але Ви, модничаючи, не творите 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...

Що ж до «Момента»... Я назвав його «чудовим», бо воно справді 
високохудожественне, хоч багатьох пуристів шокірує тема і ідея твору, 
але всі кажуть, що написаний 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. по-
вернуть на шлях – «Краси і сили», Гаркуна, Голоти, Темної сили, Голоду і 
прочих здорових речей, а не кривляння останнього часу».

З відповіді Винниченка для нас найбільш вагомою є логіка викла-
ду (чи захисту?) поглядів на мистецтво і одвічну тріаду «автор – твір – 
читач», а також стисла характеристика Горьківської ідеології: «Бачите, 
Євгену Харлапмпійовичу, як Ви самі собі суперечите: «Момент» – «чу-
довий», 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 «Голоти». Значить, річ не в формі, а в змісті. Зміст же самий 
здоровий: і ілюзія, і дійсність суть рабині єдиного справжнього – чут-
тя. Нездорове те, що обстановка в першій сцені з проституткою? Але 
ж це смішно, як смішний протест Ваших читачів проти «чудового» 
«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 при-
знати нездорового. Коли деяким читачам угодно за деревами не бачить 
лісу, коли вони з-за лицемірно-наївного пуританізму вишукують те, що 
їм подобається, то я в цьому не винен. В «Моменті», наприклад, 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 не-
здорового в ідеї «Рабинь»? Або в «Глумі»? Або в «Те ж саме». де прово-
диться та думка, що застой це погане і страшне, а рух є радість і бажа-
не? 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 
стилі «Мать». Горький же тепер такий фанатичний есдек, що всяку річ, 
яка не є прокламація, 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»
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 Таким чином, епістолярій веде нас у творчу лабораторію                       
В. Винниченка. 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 порадник – і є імпульсивний, затятий, 
амбітний молодий письменник, який опирається «вихованню», ретельно, 
навіть із викликом оберігаючи своє творче «Я».

Система питань:
1. На які діаметрально протилежні табори в оцінці творчості В. 

Винниченка розділилися читачі й літератори? Проілюструйте  на прикладі 
оповідання «Те ж саме».

2. На чому базувалось неприйняття Винниченком горьківської ідео-
логії в мистецтві, політиці, суспільному житті?

3. Прокоментуйте поняття «форми» й «суті» художнього твору за 
В. Винниченком на основі епістолярної дискусії з Є. Чикаленком.

N B! Скористайся першоджерелами:
1.Листування В. Винниченка з Є. Чикаленком (1902-1916)// Вежа. 

– 1997. - № 8-9. – С. 190-220.
2. Миронець М., Панченко В. «Вірю, що доведеться вибирати ву-

лицю для пам’ятника Вам…»// Там само. - С. 187-190.
Блок ІІ

В. Винниченко – М. Коцюбинський – Є. Чикаленко: 
загартування українськості

              
            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
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Поряд з «хрещеним батьком» беззаперечним авторитетом для 
В. Винниченка був М. Коцюбинський. Безпосередній зустрічі переду-
вало заочне знайомство і майже дворічне листування, ініціатором яко-
го був В. Винниченко, коли в середині 1907 року, збираючи автуру для 
проектованих збірників «Дзвін», звернувся з листом-запрошенням до 
широковідомого читацькому загалу письменника. Коцюбинський пого-
дився друкувати свої твори у «Дзвоні». Незабаром Винниченко напише: 
«оповідання Ваше мені дуже сподобалося, і я думаю, воно не тільки не 
зопсує враження від збірника, а навпаки, надасть йому цінності».

 М. Коцюбинський також високо цінував талант Винниченка, про 
що й свідчить епістолярій митців.

1
Публіцистика як засіб обстоювання власного кредо

Перед від’їздом на Капрі, Винниченко ділиться з Коцюбинським 
своїми творчими планами, обґрунтовуючи рішучі настрої боротьби з 
«крикунами»:

«Думаю також працювати там над оповіддю всім крикунам, що 
підняли такий галас з приводу «Щаблів». Найбільше смішить мене їхній 
переляк і їхнє заступництво 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 оцінив збірник «Дзвін», зокрема 
п’єсу В. Винниченка «Щаблі життя»). 

«А тим часом свої погляди в тих же органах проводять всяки-
ми праведними й неправедними шляхами. І тут же з невинним виглядім 
кричать про насильство уряду над думками 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, спираються на те, що читачі 
дуже незадоволені моїм таким писанням. Приводять приклад, що група 
селян прислала в редакцію (колективного) листа, щоб в «Раді» більш не 
містили таких оповідань, як «Момент».

(Оповідання теж було різко критиковане в українських журналах, 
але водночас дістало позитивну оцінку російської критики). 

А «Момент» в перекладі на російську в Петербурзі, Женеві і взагалі 
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скрізь, звідки я міг дістати звістки, зробив мені так зване «ім’я» серед 
російських читачів. (…) 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 адекват-
но: відповідь на критику мала бути написана у відповідному жанрі - 
публіцистичному. Проте Винниченко ще не осягнув у достатній мірі 
можливостей публіцистики, високо поціновуючи суспільне призначення 
літератури. Водночас прозаїк по-своєму формулює письменницьке за-
вдання, засвоєне з «уроків» Є. Чикаленка:

 «А чому Ви думаєте, любий товаришу, що я одповідатиму  «кри-
кунам» публіцистичною працею? Я, принаймні, так зрозумів Ваші слова. 
І не думаю! Одповідатиму працею в такій же формі, в якій досі писав.»

Проте мине не так багато часу, і Винниченко знов і знов звертати-
меться до публіцистики, зокрема до форми «відкритого листа». 

Звиви наступної політичної біографії Винниченка, його особи-
стих хитань і блукань, пошуків і знахідок, осмислення й озарінь, а також 
перманентні зміни політики комуністичної партії, очолюваної Леніним 
і Сталіним, соціально-політичної ситуації в Радянській Росії та Україні 
визначили зміст, характер і тональність його публіцистики цих років, яка 
в кінці другого десятиліття й протягом наступних років стала основним 
полем його творчості, відтіснивши на другий план творчість літературно-
художню.

Система питань:
1. Яка роль М. Коцюбинського у зверненні В. Винниченка до публі-

цистичного жанру?
2. Що стало причиною появи «відкритих листів» В. Винниченка?
3. Проаналізуйте таблицю на стор. 241.

 2
Питання російськомовного авторства

Перебуваючи у Швейцарії, В. Винниченко постійно відчував 
матеріальну скруту, позбутися якої означало засісти за літературну пра-
цю. Але становище українського літератора на початку XX століття, зму-
шеного жити виключно за рахунок гонорарів, було відчайдушним. Так, 
М. Коцюбинський скаржився в листі до В. Гнатюка 28 лютого 1908 року: 
«Служба ледве-ледве дає шматок хліба, а література!.. Соромно навіть  



229

ПОВЕРНЕННЯ  ВИГНАНЦЯ

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».

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.

Ображений на різку, часом некваліфіковану, несправедливу крити-
ку та на жорсткі тематичні й обсягові обмеження в українських видан-
нях, 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 упиратись дуже не буду». Ці слова Винни-
ченка не у всьому справедливі щодо власної творчості. Принаймні 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 на-
шому сірому літературному полі. Всі дані на Вашому боці: молодість, 
свіжість і «дерзновеніє»; Ваш розмах широкий і знання різних сфер 
людського життя. Читаючи Ваші роботи, я собі кажу: гарно, прекрас-
но, але він дасть ще щось більше, щось краще, він мусить дати».

Тепер же М. Коцюбинський, не зраджуючи притаманної йому 
тактовності, змушений 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 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 ве-
лику, 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!».

Здається, причина появи російськомовних творів В. Винниченка 
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банальна, але невідворотна: «чи я маю що їсти...». Проте, останню крап-
ку над «і» Винниченко ставить в листі до Є. Чикаленка – ставить і як 
письменник, і як громадський діяч, і як патріот України, і просто людина, 
окреслюючи увесь той комплекс зовнішніх факторів і внутрішньої бо-
ротьби, які супроводжували митця на шляхах його долі: «Ви пишите, що 
я стану російським письменником. Скажу щиро: велика спокуса до того. 
Тим паче тепер, коли на мене чомусь в Росії починають звертати увагу. 
[...] Мало того – там не тільки хвалять чи лають – починають розбира-
ти, що найбільш мені потрібно. Я бачу свої хиби і дефекти, я вірю крити-
кам (деяким), і це мене навчає. Я вже не кажу про матеріальний бік – я 
дістаю гонорар за свою працю, а не філантропію. [...] тільки тоді бере 
жаль за образи і травлю, коли я себе чую стомленим, без сил, хворим. Тоді 
мене бере не гарне, неблагородне бажання помститись – «отже я вам 
одплачу». Але се бажання все рідше і рідше буває, хоч я і втомлений. Це 
те, що це почуття зустрічає розум, який з ним не погоджується. Навіть 
тоді, коли від якого-небудь «свого» бачу явне бажання просто образити 
мене, напакостить мені, прикрившись плащом «критики», – навіть тоді 
я розумію, що теперішні проводирі українського народу – ще не народ, що 
моє діло – бути чесним і щирим, не зважаючи ні на що. Моє діло служити 
тим, які дали мені життя, служити всім своїм життям, служити так, 
як я по щирості і розуму вважаю за найкраще. І через це, мені здасться, 
я ніколи не буду російським письменником.

 Можливо, що я на років два, на три одійду од української преси, 
можливо, що таки наберу одваги і порву з ЛНВісником, можливо, що ні 
з одним українцем (інтелігентом) я не схочу мати діла, але перестати 
бути сином свого народу, перестати служити тим, кому я хочу служи-
ти – цього не буде. І я не певен, що, не дивлячись на крик, який піднімуть 
наші інтелігенти, радіючи з мого «ренегатства», настане час, коли буде 
оцінене, як слід, на чиєму боці дійсне служіння українському народові 
(народові, масі селянства і робітництва, а не тим, які тепер зовуться 
проводирями його). І не цього я буду служити. Не для того, щоб мене 
колись так чи сяк цінили. Ні, я служитиму через те, що інакше не можу 
дихати вухами чи очима. Бо це є точка, в якій чесність з собою (гармонія 
чуття і розуму) приросла до мене. От через що, Євгене Харламповичу, я 
не зможу бути російським письменником».

Така завзята «українськість» була органічною для Винничен-
ка і завжди визначала його ставлення до всіх подій в особистому та 
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суспільному житті.
Система питань:
1. Які життєві обставини змушували українських письменників іти 

в «російську літературу»?
2. На скільки справедливою була думка В. Винниченка щодо «ви-

пихання» його з рідної літератури? 
 3.Чому В. Винниченко ніколи не зміг би «стати російським пись-

меником»? Доведіть на прикладі епістолярних діалогів з Є. Чикаленком.
NB! Скористайся першоджерелами:
1. Листування М. Коцюбинського з В. Винниченко (Вступ, 

підготовка текстів та коментарів Федченка П.Н.)// Рад. Літературознавство. 
– 1988. – № 2 . – С. 37-60

2. Лист М. Коцюбинського до В. Гнатюка від 14 лютого (за ст..ст.) 
1908 р.// Коцюбинський М. Твори: У 7 т.- Т. 6. – К., 1975. – С.88

3. Панченко В. Капрі: експерименти та експериментатори // Кап-
рійські сюжети: «Італійська» проза Михайла Коцюбинського та Володи-
мира Винниченка/ Укл. В. Панченко. – К.:Факт. – 2003. – С. 187-221.

Блок III
Максим Горький: 40-річний конфлікт

До постановки проблеми:
1. Які фактори спричинили гостру душевну кризу В. Винничен-

ка в період перебування на о. Капрі? (Хворі нерви як результат років, 
проведених у тюрмах – «кочове життя» революціонера – еміграційна 
невлаштованість – матеріальна скрута – драматичні обставини особистого 
життя – гостра критика окремих творів в українській пресі) Чи можна вва-
жати особисте однією з причин принципового розходження світоглядних 
позицій В. Винниченка з М. Горьким?

2.Які етапи можна виділити у стосунках В. Винниченка й 
М. Горького? (Захоплення творчістю російського письменни-
ка – участь в «капрійських дискусіях» – розбіжність у поглядах – не-
прийняття Горьким драматургії Винниченка – перший «конфліктний 
вузол»: відкритий «Лист до Горького» – другий «конфліктний ву-
зол»: «Одвертий лист В. Винниченка до М. Горького», стаття «Була, 
є і буде») Якою була реакція радянських письменників на протест 
В. Винниченка? Чи мали вони можливість відкрито підтримати пись-
менника – політичного емігранта
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                                                1908
В. Винниченко жив на Капрі значно менше (1908 р.), ніж М. Ко-

цюбинський (1909,1910,1911 і 1912 рр.), проте йому першому судилося 
пізнати визнаного російського літературного метра у безпосередньому 
спілкуванні. «Недавно зазнайомився тут з Горьким – повідомляє Винни-
ченко у листі від 10 квітня 1908 року Коцюбинського. – Дуже мені не 
хотілося йти до його «на прощу», та, спасибі йому, сам, дізнавшись 
якось, що я на Капрі, покликав мене до себе. Запрошував писати до «Знан-
ня». Звичайно, я з охотою згодився, тим паче на таких умовах, які за-
пропонував він: писати по-укр[аїнському] і самому з рукопису переклада-
ти свої роботи. Погано тільки, що завжди у його буває стільки всякого 
люду, що не можна до ладу побалакати і придивитися до сеї надзвичайно 
інтересної людини».

Звичайно, письменника й політемігранта приваблювало горьківське 
оточення, як і перспективи вийти на загальноросійську літературну сцену, 
– проте мине не так багато часу, й ідилія в стосунках з Горьким зміниться 
досить гострим конфліктом.

У короткому, але драматичному епістолярному діалозі між 
В. Винниченком та М. Горьким (1908-1909) – перипетії навколо публікацій 
творів письменника у горьківському видавництві «Знание». М. Горькому 
сподобалися деякі ранні твори Винниченка (зокрема «Голота»), і він за-
просив молодого автора до участі в збірниках свого видання. Але потім 
– передусім якраз тому, що Винниченко виступив із творами, в яких 
відчутно звучали занепадницькі, на думку Горького, мотиви, – відмовився 
від співробітництва з ним. Хоча за цей період в семи листах Горького і 
шести Винниченка знаходимо роздуми про ставлення до людей взагалі 
й діяльності революціонерів зокрема, життєві парадокси,  майбутнє люд-
ства, інстинкти – тобто повний спектр морально-етичних та соціальних 
проблем, які й стали, по суті, основою майбутнього конфлікту, оскільки 
світоглядні й літературно-мистецькі позиції письменників багато в чому 
виявились діаметрально протилежними. Слід зауважити, що, незважаючи 
на суцільні суперечності, В. Винниченко завжди був послідовним у своїй 
гострій полемічній настанові щодо російського великодержавництва і 
шовінізму.

Красномовним свідченням в цьому сенсі є два його відкритих 
листи до Максима Горького (1909 і 1918 рр.), які через двадцять років 
по тому знайшли своє продовження в статті В. Винниченка «Була, є й 
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буде». У них Винниченко постає яскравим публіцистом, захисником 
національної гідності українців. 

                                                         
1909

     Цього року напруженість у стосунках між Винниченком і Горь-
ким сягнула свого апогею. Свого часу на Капрі, а можливо раніше – в 
Женеві, Горький запропонував письменнику видати у «Знание» три томи 
його творів у російських перекладах. 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. Винни-
ченко «вибухнув» гнівним посланням.

У листі до Горького від 5 травня 1909р. письменник звинуватив 
його в порушенні попередньої угоди про видання творів, в неповазі до 
«чужої праці» і в нешанобливому ставленні до української культури 
взагалі. Надіславши копію цього листа до Є. Чикаленка, Винниченко по-
просив останнього відредагувати і надрукувати в «Раді»: «Ви вже викинь-
те, 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 Винниченка не друкувати «останній 
уступ» про «неповагу російських інтелігентів до українства». Проте саме 
він і вагомий для подальшої оцінки конфлікту між Винниченком та Горь-
ким: «... Вы мне когда-то с восхищением говорили о прелестях Украины, 
о своей любви к языку ея, хотя Вы его не понимаете (странная любовь!) и 
понимать никакого желания не высказываете, возможно, что Вам нра-
вится и борщ наш, и гопак. Но, как и многие, даже не истинно-русские, 
Вы свыклись с той мыслью, что «хохлы» эти, собственно (говоря по ду-
шам), и не нация вовсе, а добродушные, непременно «хитрые и ленивые» 
обитатели южных губерний единой неделимой Великой России. Можно, 
конечно, сделать уступочку даже (как выразился один русский прогрес-
сист по поводу ук[раинских] национальных требований г-жи Руссовой), 
но серьезно смотреть на социальные, политические, культурные требо-
вания украинцев к[а]к народа, поставленного в иные условия жизни, не-
жели русский, это и ненаучно, и смешно, и даже вредно для обществен-
ного движения. Понятно, что при таком отношении ко всей украинской 
нации очень легко позволить себе то несерьезное и странное отношение, 
которое проявилось у Вас к переводчикам с украинского и ко мне, укра-
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инскому писателю. Нет сомнения, что ни с поляком, ни тем более с пред-
ставителем 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».

                                                              
1928

На липень припадає й продовження давнього конфлікту з 
М. Горьким. Сталося це у Парижі, де Винниченко мешкав як політичний 
емігрант. «Одвертий лист В. Винниченка до М. Горького» з’явився після 
того, як останній не погодився на пропозицію директора видавницт-
ва «Книгоспілка» О. Слісаренка видати роман «Мати» в українському 
перекладі: «...Я категорически против сокращения повести «Мать», мне 
кажется, что и перевод зтой повести на украинское наречие тоже не ну-
жен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну й ту 
же цель, не только утверждают различие наречий – стремятся сделать на-
речие «языком» – но еще й угнетать тех великоросов, которые очутились 
меньшинством в области данного наречия...»

Неодноразово говорилося про те, що зміст листа М. Горького не 
був відомий Винниченкові, хоча суті справи це питання не міняє, про що 
свідчить щоденниковий запис письменника: «23 червня. Телеграма від 
Кат[ерини] Грушевської: «Перевод не нужен. Удивляюсь, зачем люди ста-
раются из наречия сделать язык». Це найцікавіші й найпотрібніші місця 
з листа Горького. Цілий день писання «Одвертого листа до М. Горького».

В «одвертому листі» В. Винниченко висловився ще різкіше, ніж у 
своєму епістолярному посланні 1909-го. Вчинок Горького розцінено як ви-
явив 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 1906р. 
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, громадянине Горький! Ще в 1876 році один із сатрапів царсь-
кого уряду, міністр Валуєв (міністр освіти), цілком, як Ви, формулював 
його: «Никакого украинского языка не было, нет и быть не может»[...]
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... одначе це філологічне «переконання» Валуєва не помогло. Через 
що? Через одне, неймовірне, але фактичне явище.

Вороги Великої Російської Імперії (головним чином – німці), заздря-
чи її могутності та славі, почали підкопуватися під неї, щоб розвалити 
її. З цією метою вони вхопилися за українське «нарєчіє», почали роздму-
хувати його і з нічого, можна сказати, створили 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 держав-
ними засобами боролися проти такого підступства ворогів, не дозволя-
ли, карали, душили. Але сталося чудо, неймовірне, фантастичне чудо, 
громадянине Горький: створили – таки вороги цілий народ, з окремою 
мовою, з окремою історією, з окремою культурою! (…) І цей штучний на-
род уже переслідує і кривдить той живий, справжній народ, з якого його 
зроблено [...] Ви в політичній боротьбі не брали участі. А тут раптом Ви 
виступили цілком активно. Ви навіть на жертви і на дикий вчинок пішли: 
не допустили поширення своїх книг серед широких мас українського 
пролетаріату та селянства, аби заборонити переклад їх «нарєчієм».

І мимоволі з’являється питання: що ж би Ви зробили з іншими 
книжками, надрукованими цим нарєчієм, коли б мали силу та були б 
послідовними? Заборонили б? Звеліли б на латинську мову перекла-
сти? А з 16-ма тисячами шкіл, нижчих і вищих? Позачиняли б? А з 
Українським Радянським Урядом? Розігнали б? А з Українською Радянсь-
кою Соціалістичною Республікою? «Упразднили б за ненадобностью?» 
«Не было, нет и быть не может?»

Лист Горького до Слісаренка набув неабиякого розголосу 
(В.Винниченко згадує, що його начебто передрукувала й білогвардійська 
преса за кордоном). І хоч у липні 1928 року., виступаючи перед 
українськими письменниками в харківському Будинку літераторів 
ім. В. Блакитного, Горький намагався згладити кути, заявляючи, що він 
інтернаціоналіст, а не шовініст і то його слова про «нарєчіє» якимись не-
коректними фразами «спровокував» сам О. Слісаренко, – все ж відлуння 
конфлікту виявилося довгим.
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1948
   В. Винниченко пропонує редакції газети «Українські вісті» 

(м. Новий Ульм, Німеччина) відзначити своєрідний «ювілей» – 
двадцятиріччя появи його «Одвертого листа до М Горького», оскільки 
«тема його не тільки не постарілась, а ще набула гострішої актуальності». 
І газета пішла на нестандартний крок: передрукувала «одвертого листа» 
1928 року, а в наступному номері вмістила нову статтю Володимира Вин-
ниченка. – «Була, є і 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 федерацій і союзів – це досвід тюрми, 
– стверджує автор статті. Неволя не може бути вічною, вона протиприрод-
на, 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». 

Провокаційне запитання : чи про таку Україну, яку маємо 
сьогодні, мріяв В. Винниченко?

NB! Скористайся першоджерелами:
1. Ільєнко І. Чому почервонів Максим Горький: З історії конфлікту 

(про лист В. Винниченка до М. Горького)// Літ. Україна. – 1990. – 10 травня.
2. Крутикова М. Листування Максима Горького із Володимиром Вин-

ниченком/ СІЧ. – 1993. - № 2. – С. 46-48
3. Листування В. Винниченка з М. Горьким (1908-1909)// Там само. 

–       С. 48-58, 72.
4. Листи дружні – і сердиті// Капрійські сюжети: “Італійська” проза 

Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка/ Укл. В. Панченко. – 
К.: Факт. – 2003. – С. 441-469

5. Одвертий лист В. Винниченка до М. Горького// СІЧ. – 1990. - № 6. 
–   С. 35-39

6,Винниченко В. В чем наша сила // Публіцистика В. Винничен-
ка / Володимир Винниченко ;  [передмова П. Федченка; упорядкування, 
коментарі та післямова В. Бурбели]. – УВАН у США, НАН України, ін-т. 
літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк – Київ, 2002. – 392 с. 

7.  Винниченко В. З політичної публіцистики / Володимир Винничен-
ко; [публікація та примітки Віктора Бурбели] // «Сучасність», 2000, ч.6, С. 
94 – 111.
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V. Висновки.
Центральними тематичними компонентами листування  

В. Винниченка з розглянутого епістолярію ми можемо назвати насам-
перед концепцію української новітньої літератури, її розвиток у тісному 
взаємозв’язку з кращими надбаннями реалістичної прози та драматургії і 
модерністськими пошуками; 

по-друге, творчі плани на майбутнє і обстоювання, відповідно до них, 
власних ідейно-художніх та естетичних принципів; по-третє, висвітлення 
цілої низки проблем, пов’язаних зі складністю інтимних взаємин проти-
лежних 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.

 Матеріали для домашнього завдання. 
Самостійно сформулювати тему для реферату.
Наприклад: “Листування В. Винниченка з Є.Чикаленком як засіб 

проникнення до творчої лабораторії митця”; ”Листування В. Винниченка 
з М. Коцюбинським як джерело до вивчення настроїв та характеру письм
енника”;”Епістолярій В. Винниченка як джерело самовираження особис-
тості письменника(конфлікт з М.Горьким)”.

NB! Скористайся першоджерелами:
1. Панченко В. Рання проза Володимира Винниченка (1902-1907)// 

Дивослово. – 1995. - № 4. – С. 5-8; Там само. – 1996. - № 3.- С. 9-15; Там 
само.- 1997. - № 8. – С. 8-12

2. Панченко В. Творчість Володимира Винниченка 1902-1920 рр. та 
художні течії початку ХХ ст.// СІЧ. – 2000. - № 7. – С. 9-12

3. «Бо я – українець» // В.Винниченко. Раб краси. – К. – 1994. –  
С.5-33. 

4. Рання проза Володимира Винниченка (1902 -1907) // Дивослово. 
- 1995. - №4. - С 5-8.; Там само. - 1996. - №3. - С.9-15.; Там само. - 1997.-№ 
8.-С 8-12. 

5. «Ми – подорожні у власному домі у центрі світу» Драма Винни-
ченкового «Закутку» // Хроніка-2000. – 1995. - № 2-3. – С. 309-318 (скоро-
чений варіант – Культура і життя. – 1995. – 11 лютого). 

6, Європеєць із Єлисаветграда ( із хроніки вигнанських літ Воло-
димира Винниченка: 1907-1908 рр., Львів, Женева, Капрі…)// Криниця 
– 1997 - № 2-4. – С.94 -100.
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«...він ніби синтезував усі існуючі тодішні
літературні течії реалізму, неоромантизму,
 модернізму і виразив особливий (інтегральний)
тип модерного мислення на початку ХХ століття».

                                                                                                                         
Т. Гундорова

 1
Модернізм. Персоналії:

Ранній: імпресіонізм (К. Гамсун, Б. Брехт, М. Коцюбинський, О. 
Кобилянська, М. Яцків. М. Черемшина, Г. Михайличенко, М. Хвильовий 
та ін.);

 неоромантизм (Р. Кіплінг, Р.-Л. Стівенсон, Е.- Л. Войнич, Г. Ібсен, 
Д. Лондон, М. Гумільов, Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянсь-
ка, Б. Лепкий, О. Влизько, М. Йогансон, О. Ольжич та ін.),символізм 
(Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен. М. Метерлінк,  О. Блок, М.Вороний, 
О.Олесь, В. Винниченко, П. Карманський, В. Пачовський та ін.)

Зрілий: екзистенціалізм (Ж.-П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель, 
Ж. Ануй, В. Холдінг, Кобо Абе, В. Винниченко, В. Підмогильний, І. Ба-
гряний, Т. Осьмачка, В. Барка та ін.);

 «потік свідомості»  (Д. Джойс, М. Пруст, Т. Манн, Е. Гемінгвей та 
ін.);

 магічний реалізм (А. Кампентьєр, Ж. Амаду, Г.Г. Маркес, Ф. Каф-
ка, М. Булгаков, О. Стороженко, М. Йогансон та ін.);

 імажинізм (Т.С. Еліот, С. Єсенін, В. Сосюра та ін.);
 акмеїзм (А. Ахматова, М. Зенкевич, В. Нарбут, представники 

“празької школи” та ін.);

Авангардизм: експресіонізм (Г. Траль, Ф. Верфель, Х. Вальден, Б. 
Брехт, В. Стефаник, Т. Осьмачка, Ю. Клен, О. Турянський, М. Куліш, Лесь 
Курбас та ін.);

 кубізм (Г. Аполлінер, Г. Стайн, Гео Шкурупій та ін.);
футуризм (І. Северянін, В. Хлєбников, В. Маяковський, М. Семен-

ко, В. Гадзінський, О. Влизько, С. Гординський та ін.);
 сюрреалізм (Г. Аполлінер, П. Елюар, Р. Деснос, Ф.-Г. Льорка, 

Б.- І. Антонич, В. Барка та ін.)
Дивись таблицю на стор. 242
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2
М. Коцюбинський: «Вихований на кращих зразках сучасної 

європейської літератури, такої багатої не лише на теми, але й на спо-
соби оброблювання сюжетів, наш інтелігентний читач має право 
сподіватися й од рідної літератури ширшого поля обсервації, вірного 
малюнка різного життя усіх, а не однієї якої верстви суспільності, бажав 
би зустріьтись у творах красного письменства нашого з обробкою ним 
філософічних, соціальних, психологічних, історичних і ін.»

Чи відповідає за змістом цитата гаслові письменників нової 
генерації: «Нове життя нового прагне слова»? У якій мірі творчість 
В. Винниченка відповідала потребам «інтелігентного читача», сформу-
льованих М. Коцюбинським? Обгрунтуйте відповідь прикладами.

С. Єфремов: «Перші ознаки нового літературного руху про-
явилися, – не без польського і німецького, цілком вірогідно, впли-
ву, – в Галичині, де обставини являють собою більше простору для 
літературної продукції. В останнє десятиліття, вірніше навіть – в останні 
роки, на літературній ниві в Гличині виступила плеяда письменників, 
які відверто примкнули до символізму (...) була спроба видавати в цьому 
напрямі серію книг під загальним заголовком «живі струни», і навіть та-
кий серйозний і навіть симпатичний журнал, як «Літературно-науковий 
вісник», уміщує інколи на своїх сторінках твори явно декадентського 
характеру. Останнім часом цей напрям проявився і на Україні».

Про який напрям йде мова у даній цитаті? Чим відрізняється 
позиція С. Єфремова від бачення джерел нового напряму І. Франком 
та Лесею Українкою? У яких формах прагнув всебічного живописного 
відтворення світу В. Винниченко навідміну від пасивно-споглядального?

М. Євшан: «Отже головна річ в тім, щоб, заходячи в тісніші 
зносини з чужими літературами, не затрачувати оригінальних прикмет 
своєї і не примушувати ії надягати на себе чужі ій костюми – хоч би й 
які вони були принадні, – щоби замісць скриплення рідної літератури 
елементами чужих течій не вносити розлад та отрую».

І. Франко: «... бездарність, удрапована в філософію всіх 
песимістів та «надчоловіків», у тумануваті фрази та звуки всіх 
символістів, сатаністів та декадентів накупу, все ще не здобуте собі 
нічого більше, крім хвилевого ефекту».

Чи завжди успішно здійснювалося практичне творче забезпечен-
ня літераторами проголошених гасел та намірів? Чи пролунали наведені 
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вислови застереженням українським письменникам, коли стали виявля-
тися деструктивні явища в літературному процесі, зокрема естетична 
невибагливість і несмак, зневага до власних мистецьких цінностей, що 
загрожувало обернутися втратою національної самобутності? У якій 
мірі дані перестороги стосувалися творчості В. Винниченка? Проілюс-
труйте прикладами.

Леся Українка: «… презирает не самую толпу, т.е. не личности, 
составляющие толпу, а тот рабский дух, который заставляет человека 
добровольно причислить себя к толпе, как к чему-то стихийному, по-
глощающему индивидуальность, приносящему ее в жертву инстинкту, 
стадности».

«Тепер поміж нашою молодою громадкою почалось таке «за-
падничество», що багато хто береться до французької, німецької, 
англійської та італьянської мови, аби могти читати чужу літературу.(...) 
Я надіюсь, що, може, як більше знатимуть українці чужу літературу, то, 
може, згине з нашої літератури отой невдалий дилетантизм, що так те-
пер панує в ній»

Яку ситуацію в українському літературному середовищі 
характеризує поетеса? «Ми відкинули назву «українофіли», а звемось 
просто українці» – кого стосувалася ця фраза-виклик, висловлена Лесею 
Українкою? Чи вичерпувалась творчість «нової генерації» українських 
літераторів пошуками лише в царині модернізму? На скільки багат-
шою виявилась художня практика порівняно з теоретичними гаслами і 
деклараціями представників дискусійних сторін з полярними естетич-
ними засадами? Проілюструйте на прикладах творчості М. Коцюбинсь-
кого, В. Стефаника, О. Кобилянської, Лесі Українки, В. Винниченка.

В. Панченко: «У щоденнику В. Винниченка майже немає 
спогадів. Минулий час – майже відсутній. Автор діаріуша цілковито 
спрямований у будущину, його думки належать ій. Потік життя 
сприймається як матеріал для творчості, а поведінка самого В. Винни-
ченка часом виглядає як експеримент, «провокування» сюжету. Життя 
стає в такому разі літературою, а література втручається в житейську 
практику, «підказуючи” ті чи ті варіанти розвитку подій».

Поміркуйте, на скільки суголосне спостереження літературознавця 
фактам біографії В. Винниченка, колу його літературних життєвих упо-
добань, натурі сильній, але парадоксальній і стихійній у вчинках. 
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Публіцистика В. Виниченка  
Критика більшовизму

«Не в усьому чесні з со-
бою», «Лист до українських 
робітників і селян», 
«Революція в небезпеці» 
(1920), «Новооткрытый на-
род» (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).

Політичного характеру 

Автобіографічного 
характеру

« С п р а в о з д а н -
ня з подорожі на 
Україну» (1920), 
«Політичне шу-
лерство» (1921), 
«Біографічні дані» 
(1937), «Відповіді 
на запитання ча-
сопису «Сьогодні» 

(1947). 

Літературознавчого 
характеру 

«Знаменна подія» 
(1923), «Одвертий 
лист дрібного бур-

жуа» (1928).

Філософського характеру 

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

С о ц і а л ь н о -
філософська 
доктрина 

«Нова заповідь»

Система 
нового суспільного 

ладу в світі 
«Ко н ко р д и з м » 
політична концепція 
в образах «Слово за 
тобою, Сталіне!»

Ф і л о с о ф с ь к о -
етичне есе (цикл) 

«Щастя» 
(Листи до юнака)



242

Творчість В. Винниченка 1902-1920 рр.
 та художні течії початку ХХ ст

Науково-технічний
прогрес, який 

нівелює людську 
особистість

Історико- культурний 
контекст:

суспільно-політичне 
життя України 
у складі двох 

європейських імперій

Інтенсивність 
літературно- мистець-
кого й культурного 

життя

Національно-культурне піднесення

Модернізм (80-ті 
рр. XIX ст.-перша 
половина ХХ ст.) 

«Маніфест»  
М. Вороного

Україна на зламі двох 
століть

Ідейно-естетичні 
позиції «батьків»” і 

«дітей». І. Франко про 
літературну ситуацію

Визначальні риси:
- увага до внутрішнього 
світу особистості;
- введення іманентну 
художньому чину творчу 
інтуїцію;
- втаємничення у транс-
цендентну сутність 
буття;
- орієнтація на одвічні 
закони суспільного жит-
тя й мистецтва;
- схильність до містики;
- пошуки нових мистець-
ких форм;
- проголошення поезії 
«вищим знанням», 
зважаючи на її фено-
менальну здатність 
одуховнювати світ, про-
никати в найінтимніші 
онтологічні глибини;
- орієнтація на засадничі 
аспекти «філософії 
життя»

Єволюція 
художнього 
мислення 

Дискусія довкола 
питань модернізму.
Виразники двох 
позицій,щодо роз-
витку української 

літератури

Етапи 
розвитку 
модернізму

Літературно-
художній  

щомісячник 
«Українська 

хата»
(М. Євшан)  

Літературно-
науковий 
альманах 
«Рада»

(С. Єфремов)

Ранній:
-імпресіонізм
-неоромантизм
-символізм

Зрілий:
-екзистенціалізм
– «потік 
свідомості»
– магічний 
реалізм
-імажинізм
-акмеїзм

Авангардизм:
-експресіонізм
-кубізм
-футуризм
-сюрреалізм
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НА ЗАВЕРШЕННЯ РОЗДІЛУ 

ВІД ЕКСПЕРИМЕНТІВ В. ВИННИЧЕНКА 
ДО «ЕКСПЕРИМЕНТУ» О. ЖОВНИ

( ПОЛЕМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  ПОВІСТІ ТА ЇЇ КІНОВЕРСІЇ )

 «Вищий тріумф письменника полягає в тому,  щоб змусити 
мислити тих, хто здатен мислити».

Е. Делакруа

 «Досі панує думка, що вітчизняне кіно – це щось не варте уваги. 
Думка дуже хибна, бо молоде покоління зараз формує не книга, а саме 
візуальна картинка. На телебаченні, на комп’ютерах виросло вже інше 
покоління, яке ідеологію, мораль і все інше сприймає суто візуально».

Л. Брюховецька

 Назва, на перший погляд, дещо претензійна – хоча б неспівмірністю 
авторських величин і значним часовим відтинком. Тому й проблема, сфор-
мульована нами, в певній мірі умовна, хоча має дотичність на рівнях фор-
мальному (назва твору О. Жовни) і змістовому (порушення загальнолюд-
ських питань шляхом створення експериментальної ситуації). 
 Як відомо з передмови (стор. 12-13), у другому періоді творчості 
– психологічного роману й драми ідей, які прийшли на зміну жанру 
оповідання «з гострою соціально-психологічною колізією в центрі  – В. Вин-
ниченко постає у новій іпостасі пошуковця-експериментатора, що виводить 
його творчість на маргинальні позиції сучасної йому літературної рецепції. 
Порушенням проблем моралі, як засадничих у соціально-політичному 
перетворенні світу та розбудови його на соціалістичних засадах, що за-
безпечило б досягнення людського щастя, а також з метою анатомування 
різноманітних психологічних типів і зокрема апробації теорії «чесності з 
собою» у несподіваних, здебільшого провокативних ситуаціях, письмен-
ник свідомо створює низку дихотомій, серед  яких і морального спряму-
вання, наприклад: пошуки «нової моралі» – принципове несприйняття 
та осуд міщансько-обивательською читацькою аудиторією; прискіпливе 
дослідження «статевого питання» – ярлики на зразок «порнографізму» 
(С.Єфремов, Г. Хоткевич), які заводитимуть критику на манівці подалі від 
теорії «чесності з собою» і т. ін.. З огляду на зазначені метаморфози, М. Гех-
тер висловить пророче припущення, що поворот у темах і поетиці В. Винни-
ченка відіграє спрямовуючу роль в еволюції всієї української літератури.
 Відома також ще одна характеристична деталь винниченкового ек-
спериментаторства: так, створюючи інтертекстуальну дилогію п’єса «Щаблі 
життя» – роман «Чесність з собою», В. Винниченко конструює героя-носія  
власних ідей, якого трансформував «в коло своїх почуттів та думок і при-
мусив увійти в реальне практичне життя з цими висновками».
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 Послуговуючись методологією системного аналізу,  Г. Клочек 
розглядає творчий доробок В. Винниченка з позицій головних критеріїв 
оцінки художності, наголошуючи зокрема на гуманістичній змістовності 
літературно-художнього твору та правдивості й глибині художнього зобра-
ження дійсності.
 Власне, Винниченкові «нова мораль», «чесність з собою», «статеве 
питання», експериментаторське конструювання ситуацій та героїв і бачення 
їх крізь правдиву й гуманістичну призму складають основу проблемного по-
трактування одного з кращих творів прозаїка сучасності. З відстані часу і з 
позицій нових людей, що в повній мірі стосується і його кінематографічного 
варіанту, вони мають стати своєрідими векторами відверто дискусійної роз-
мови.
 Стосовно В. Винниченка, Д. Гусар-Струк допускав, що «вислід 
його сьогоднішніх експериментів, мабуть, був би такий самий. І хоч може 
сьогодні не нападали б на нього за теми творів (все ж таки погляд на етику, 
бодай у ставленні до статевого питання, трохи змінився), та, мабуть, далі 
він хвилював би своїх читачів, бо як вірно схопив Рудницький: «Ми завсіди 
воліємо письменника, що вірить у якийсь ідеал і палко боронить його, ніж 
скептика, що полишає нас у своїй холодній лябораторії». І від себе додаю: 
показує нас самих у некривому дзеркалі» (курсив наш. – Т. Я.). Процитовані 
рядки, на наш погляд, мають бути пересторогою щодо поверхового сприй-
няття й творчого доробку  О. Жовни, про що мова далі.
 Три  повнометражних художніх стрічки за мотивами опублікованих 
творів («Партитура на могильному камені» (сценарій: О. Жовна, режи-
сер: Я. Лупій, 1995), за мотивами повісті «Експеримент» – «Ніч світла»  
(сценарій: Р. Балаян та Р. Ібрагімбеков, режисер: Р. Балаян, 2004),  «S.H. 
Second hand» –  «Секонд хенд» (сценарій:  О. Жовна, режисер Я. Лупій, 
2005), скандальна короткометражка «Бойня» (2000 – ?) та екранізація влас-
ного оповідання «Маленьке життя», 2008) – таким є на сьогодні внесок 
відомого українського письменника з Кіровоградщини Олександра Жовни 
у вітчизняний кінематограф. Проте  аналіз напрацювань прозаїка в галузі 
кіномистецтва потребує кількох попередніх зауваг, що стосуються  як 
літературних першоджерел, так і створених за ними  кінофільмів.
 Олександр Жовна не належить до числа письменників, твори яких 
характеризуються однозначністю зображуваних ситуацій та ординарністю 
реалізації в них людських характерів. Тим більше, широко відомі 
оповідання, повісті й кіносценарії не тавровані відвертими дидактичними 
повчаннями – швидше, навпаки: читаючи прозаїка, важко уявити його в ролі 
суворого моралізатора, оскільки об’єктами обсервації здебільшого є далекі 
від наукових поняття душевних імпульсів, маргінальні відчуття перебуван-
ня на межі «оповитого серпанком містики» буття/небуття, сюжетні колізії 
та  персонажі «…з химерною, «потойбічною» психікою, і звідси – відчуття 
якоїсь інфернальності, ірраціональності того дійства, яке відбувається перед 
нами».
 Герої  Жовни, які балансують між виваженими нормами реального 
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і хисткими смислами підсвідомого,  не діляться на «позитивних/негатив-
них», вони можуть бути злими  або добрими, красивими чи бридкими, але 
ніколи – безликими. Події, на перший погляд, суто побутові або вигадано-
фантастичні, мають внутрішню екстремальну напругу і багатоплановість 
змісту. В цілому ж визначальною рисою створеного письменником є 
універсальність образів та обставин, які, синтезуючи одвічний спектр про-
блем, викликають у мислячого читача певні морально-етичні рефлексії, а 
тому, на думку Я. Поліщука, «…не втрачають актуальності, постійно по-
вторюючись чи не в кожному нашому приватному досвіді». На цьому в 
різний час наголошували маститі критики й дослідники творчості белетри-
ста В. Шевчук, М. Кравчук, В. Габор, В. Бондар та інші. Подібної уваги, 
на жаль, не помічаємо щодо кіносценарного доробку і художніх стрічок 
за мотивами творів О. Жовни. Тому  аналіз творчого доробку прозаїка в 
галузі кіномистецтва потребує кількох попередніх зауваг, що стосуються  як 
літературних першоджерел, так і створених за ними  кінострічок.
        По-перше, на сьогодні маємо низку журналістських заміток-відгуків 
та інтерв’ю з автором (О. Кияшко, Л. Брюховецька, Н. Черненко, В. Бажан, 
Л. Френчко, Т. Корінь, Б. Куманський, Г. Рибченков) безпосередньо після 
презентацій у Києві та Кіровограді «Партитури на могильному камені», 
«Ночі світлої» та «Секонд хенду»; заслуговують серйозного прочитання 
наукова розвідка одеської дослідниці В. Саєнко «Художня  своєрідність  
кіноповісті Олександра Жовни «Визрівання» і критична стаття Л. Іванишиної 
«Ще один божевільний». Про останню мова осібна.  Справедливе резюме 
критика щодо «естетичної слабкості і непереконливості за змістом» стрічки 
«Секонд хенд», на наш погляд, не дає підстав вважати такою саму повість 
«S.H. Second hand». Сумніви ж  щодо окремих зауваг, висловлених у статті, 
набувають принципового значення для осмислення предмету нашого обго-
ворення загалом, а не лише в контексті окремо взятої стрічки.
 Так, наприклад, ідея «героя – маріонетки», яка є «чужою» для 
глядача, як стверджує Л. Іванишина, не є чужою для письменника О. Жов-
ни. Його герої маніпулюють і стають об’єктами маніпуляцій у грандіозній 
вселенській містифікації-експерименті, де все сплановано незалежно від 
волі учасників – від початку і до кінця. Питання в іншому: наскільки цікавою 
буде зіграна роль на цьому відтинку буття, а цікавою вона може стати лише 
за умови екзистенційного спротиву, бунту, гріхопадіння (проти кого? в чиїх 
очах? всупереч чиїм/яким законам?).
 Не є «чужою» й психопатологія як об’єкт дослідження, оскільки 
класичних зразків  останньої  у світових літературі й кіно достатньо, щоб 
поставити в один ряд самооцінку прозаїка: «…за мною закріпився образ 
письменника потойбіччя, що однак не пов’язаний з некрофілією, а скоріше 
з певним інфернальним буттям, або паралельним світом, психологічним, 
філософським, що існує поряд основного, звичного і тривіального». Іншими 
словами, звернення до містичного потойбіччя не є самоціллю, а художнім 
інструментарієм письменника.
 Смирення й бунт, добро і зло,  проступок і кара, істина й облуда,  
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прощення і помста – ось та вісь полярних категорій, яка поєднує два світи у 
прагненні своїм співіснуванням досягти гармонії між коротким «сьогодні» 
й неосяжністю вічності. І рушійною силою такого прагнення має бути 
розуміння і співчуття. 
 По-друге, слід пам’ятати про інтертекстуальність образів, сюжет-
них колізій і зображуваних ситуацій у творчому доробку О. Жовни – від 
Святого Письма, Шекспіра і Гоголя до О’Генрі, Винниченка й Булгакова, 
особливо ж – улюбленого Чехова. У випадку екранізованих творів О. Жовни 
близькими за внутрішнім змістом є: 
 – незвичне місце дії: психіатрична клініка, інтернат для 
сліпоглухонімих, загадковий маєток у вікторіанському стилі ( перелічуємо 
у послідовності екранізацій – «Партитура на могильному камені», «Ніч 
світла» та «Секонд хенд»). В. Бондар у статті, присвяченій пошукам О. Жов-
ни власного стилю у ранній прозі, охарактеризував дану особливість, як 
«прагнення освоїти, дослідити мало знані пласти життя»;
 – час – здебільшого без будь-якої реальної конкретики, тобто 
позачасовість зображуваного. Уже згаданий В. Бондар наголошує, що 
позачасовість «…дає можливість читачеві зосереджуватись на головному, а 
авторові стверджувати вічне й нетлінне, непідвладне часові»;
 – маніпуляції містичних сил героями з нормою-ненормою  задля 
досягнення справедливості (чи не ефемерної?) і навпаки – спроба носіїв нор-
ми проникнути в інфернал і маніпулювати ненормою з претензією відкриття 
для неї ілюзорного світу чуттєвої насолоди («Експеримент»);
 –   морально-етичні проблеми, які змінюють форми постанов-
ки, але залишаються в суті своїй незмінними, бо – одвічні («…і пошуки 
істини, і вікова мудрість простих людей, і незашореність погляду на світ 
божевільних, і вторгнення містики в реальність як матеріалізація проблем 
совісті, і леверкюнівське божевілля талановитих». 
 І не важливо, на якому рівні – інтелектуальному чи інтуїтивному 
– інтертекстуальність виявляється: чим більше асоціацій і порівнянь, тим 
глибшим і вагомішим постане досліджуваний твір. Врешті, свого часу 
французький філософ П. Буаст проголосив, що книги створюються за до-
помогою книг. У тому ж ХVІІІ ст. інший француз – письменник-мораліст 
Вовенарг переконував, що повною самобутності й нового є лише та книга, 
яка пробуджує в читачеві любов до старих істин. Тому цілком виправданою 
здається теза сьогодення: «Знання про попередні тексти є конечною умовою 
для сприйняття нового тексту».
 По-третє, режисер має право на своє прочитання літературного 
твору і на певні авторські акценти кінематографічної версії, якій завжди 
опирається відданий письменнику читач.
 Звідси постає необхідність першочергового розгляду художнього 
тексту, а вже потім порівняльного аналізу кінопродукції за його мотивами чи 
кіносценарієм. Або навпаки. Що буде програшним варіантом для літератури. 
Можливо, варто дослухатися й до роздумів-сумнівів В. Єрофєєва: «Напев-
но, екранізація – це справа, приречена на невдачу, якщо стояти на березі 



247

ПОВЕРНЕННЯ  ВИГНАНЦЯ

літературного тексту. З іншого боку, екранізація прирікає на вбивство, 
якщо дивитися з пункту погляду кінематографа. Письменник тут стає 
жертвою, можливо, це буде легке вбивство, а можливо – неприємне, важке, 
болісне... Екранізація – це вбивство літературного тексту. Дуже важко уя-
вити собі твір, що його не вбивають, не потрошать. Це вівісекція, і навіть 
більше, ніж вівісекція, – це той самий Джек Різник, і ним виступає режи-
сер. Можливо, якщо відкинути моральні уявлення, про те, що таке художнє 
вбивство, воно потрібне, й у цьому сенсі нічого страшного не відбувається, 
бо текст і письменник знищуються метафорично. Але текст мститься за 
себе – гарний текст практично неможливо потрошити. Найкраще, що мо-
жуть робити кінематографісти – брати посередні тексти: чим кращий 
текст, тим гірший фільм».
          Пропоновані матеріали для обговорення й попередні зауваги позначені 
суб’єктивністю поглядів автора публікації на літературу й кіно, тому впро-
довж усього викладу домінуючим розділовим знаком є знак питання. Саме 
він має бути й головним засобом у забезпеченні цілісного сприйняття худож-
нього твору та його екранного втілення як мистецького явища. 
 Сюжет «Експерименту» розгортається в глушині, віддаленій 
принаймні на століття від цивілізації й одвічного ії супутника – ярмарку 
людської марноти. Місце дії – інтернат для сліпоглухонімих, притулок для 
найбільш обділених (чи обраних?) Богом. Вони ж – герої, а ще оповідач і 
вихователі, які живуть поряд і опікують їх.
 «Я давно звик і більше не аналізую. Я не переймаюсь. Я не помічаю. 
Я звик… Я живу у цьому будинку сім років. Ми живемо тут усі разом. 
Однією сім’єю, далеко від міста. Мені, здається, подобається тут. Ніякої 
екстремальності поряд. Все, як має бути. Інший світ мені не потрібний, 
тому що нічим не зворушує мене. Я пам’ятаю: там їздять на авто, 
співають з естради, грають у футбол, купують одяг… Я пам’ятаю … 
Але…».
 Дрімуча до божевілля застиглість буття...
 І раптом: «чи то весна принесла ії з собою, чи то вона принесла з 
собою весну» – з’являється Ліка, втілення іншого, нетутешнього життя, з за-
переченням його непохитних моральних принципів, а відтак професійних і 
етичних норм, з утвердженням своєї, єдино прийнятної філософії.
 «Я не встигав за ії вчинками, думками й намірами, здається, я 
втратив волю і йшов слідом, перебуваючи у звабливому дурмані. Але я 
відчував величезну приємність, мені стало легко й щасливо на цьому світі.
Жити! – подумав я. – Адже помирати не  завтра».
 Життя сліпоглухонімих – на рівні приматів, не більше. Смерть? 
«Що є смерть? – запитує Ліка. – Це вічна тьма? То це в них є. Вічна 
тиша? І це в них є. «Це і є смерть? – скажуть вони. – Тоді вона нічим не 
відрізняється від життя. Що ж тут незвичайного чи страшного? Боже, 
вони наполовину мертві. Живі мерці».
 Ліка пропонує оповідачеві (ім’я його в повісті не названо) про-
вести експеримент: розбудити почуття любові, «основний інстинкт» у 
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сліпоглухонімих Олі й Сашка, але попередньо самим роз’яснити кожному з 
них ЩО є любов, інтимна взаємність…Але як зробити з них закохану пару? 
Їхній світ –  специфічний і дуже крихкий. Будь-яке втручання іззовні може 
привести до небажаних наслідків…
 Проте для Ліки подібний експеримент – не лише зруйнувати рутин-
ний устрій інтернату як прототипу усталених суспільних норм співжиття, а 
й  більше – досягти рівня Творця, оскільки сам Він байдужий до долі своїх 
творінь: «Скажи, що поганого ми вдіємо, коли жива істота відчує природну 
насолоду? Що зміниться у світовому надбанні християнських цінностей чи 
становленні арсеналу праведників? Невже це завдасть істотного збитку 
світовій моралі коли маленька, ображена природою пилинка раптом відчує 
насолоду, хай гріховну, чи як би там її не звали?».
 Оповідачеві «ідея теж почала імпонувати. Це означало, –  
розмірковує герой, – що я здобував найнадійнішу розумну живу істоту, з якою 
міг без боязні ділитися найпотаємнішими і мати виключну впевненість, що 
в неї не розв’яжеться (?!) язик.(…) З одного боку – це також було цікаво 
як експеримент, з іншого – нічого негідного людини чи небезпечного для ії 
життя ми не несли. Навпаки. Та навіть з точки зору моралі, в ії справжній 
сутності, ми сприяли доброму, прекрасному».
 Задум втілюється в життя. Автор намагається бути лаконічним, 
тому кожне слово, що передається дотиком героїв, по-шекспірівськи 
об’ємне і невичерпне водночас, як і сам тріумф спалахнулого почуття перед 
невідворотним трагізмом фіналу. 
 Почуття і думки мимохідь занурюються в стихію руйнації старого 
світу і створення нового з новою людиною в ньому. Але чи справді це так 
насамперед для Олі?
 « – Ми не люди… Ми сліпі, глухі, німі…
  – Чому? – розгубився я. – Хто ж ви тоді?
 – Не знаю. Людина повинна бачити, чути, говорити, любити… Ми 
не люди…».
 Тому – чи справді вона нова людина, а якщо так, то хто з нею, 
наскільки, як і допоки? На жаль, в ситуацію повної, тепер уже остаточної 
ізоляції – як наслідок інтриг і прояву «піклування про моральність» –  
потрапляє головний суб’єкт експерименту, який зайшов надто далеко (вони, 
експерименти, завжди заходять надто далеко і до того ж з непередбачуваними 
наслідками, як у велсівському «Острові доктора Моро», винниченківських 
«Щаблях життя» або булгаківському «Собачому серці»). Оля гине (суїцид 
чи просто випадковість? тінь Офелії?), головні герої втрачають свої духовні 
орієнтири і, певно, назавжди – життєвий спокій.
 Така, на перший погляд нескладна, сюжетна колізія повісті. Але 
неоднозначні асоціації та рефлексії, що виникають після її прочитання.
 У відомій комедії, названій ім’ям  міфічного царя Пігмаліона, 
Б. Шоу утверджував думку, що лише Людина може створити Людину. Чи 
творить герой «Експерименту» зі сліпоглухонімої Олі новітню Галатею? 
Якщо так, то чи пам’ятає він про мудре застереження «Маленького принца» 



249

ПОВЕРНЕННЯ  ВИГНАНЦЯ

А. Екзюпері, чи бачить він у своїй обраниці лермонтівську княжну Мері, 
біблійну Суламіт або таємничу лісовичку Олесю О. Купріна?
 Виникає парадоксальна ситуація: творення Добра – пробуджен-
ня Любові – народжує Зло – фізичну загибель героїні саме тоді, коли у її 
вічному мороці спалахнув вогник можливо (?!) повноцінних (?!) почуттів. 
Мимохідь спливають у пам’яті рядки з «Балади Редінзької в’язниці» 
О. Уайльда:

Коханих кожен убива – 
І зна про це загал, −
Вбиває слово нищівне, 
Облуда, пристрасть, шал; 
Цілунок – зброя боязким, 
Відважному – кинджал!

Любов купують, продають
Немов буденний крам;
Хто діє зовсім без жалю,
Хто волю дасть сльозам, –
Коханих кожен убива,
Не кожен гине сам.
 
Вбивають юні і старі, 
Що встигли вік прожить…
За зброю золото одним,
За зброю іншим – хіть;
Кинджал добріший – всі жалі
Він припиняє вмить.

(Переклад М. Стріхи)

 Олю вбивають експериментом, попередньо досягнувши його 
очікуваного результату. Вбивають всі – і виконавці задуму, і його супротив-
ники, залишаючись при тому глибоко нещасними людьми, перейшовши до 
розряду власне «живих мерців».
 «Тепер  я вільна від усіх тягарів. Намагатимусь жити, не обра-
жатимусь, якщо ти забудеш мене», −  напише Ліка у листі без зворотної 
адреси.
 Зінаїда Степанівна, незважаючи на свою причетність до смерті 
Олі, бо – таємниця, відома лише двом, − залишається  все тією ж директри-
сою – «живим манекеном» – і підтримує суто професійні стосунки з тим, 
кого безнадійно любить і хто знає «все про минуле і пам’ятатиме до самої 
смерті».
 Він же – знову «стриманий пуританин і добросовісний педагог», 
який на нарадах «уважно слухає директрису і занотовує до записника 
найцінніше з її промов».  Символічним є те, що у нього «істотно посла-
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бився зір» − ще одна сходинка, тепер уже у фізіологічному плані, до рівня 
вихованців? 
 Але над усіма питаннями тяжіє головне: хто ж насправді 
СЛІПО-ГЛУХО-НІМИЙ? Коли, чому, задля чого ми перетворюємося у 
СЛІПО-ГЛУХО-НІМИХ або безвідповідально, жорстоко користуємося 
СЛІПО-ГЛУХО-НІМОЮ вадою? І чи є нам у тому прощення?
 Щодо  «Ночі світлої» Р. Балаяна, оцінки автора повісті  тверезо 
виважені: «…літературний твір і кіно Балаяна досить різняться. І не лише 
сюжетно. Змінилась тематика, можливо навіть жанровість, драматизм 
переінакшився в мелодраматизм. Словом, різниця достатньо вагома. Тому є 
історія «Експерименту» й історія «Ночі світлої».
 Олександр Жовна і як письменник, і як сценарист, а віднедавна 
й режисер приваблює насамперед доступністю створюваного ним світу, 
який немов закликає стати його учасником без надміру інтелектуальних 
зусиль. Втім, така простота є в певній мірі позірною, оскільки читачеві/
глядачеві залишається необмежений простір для власних роздумів та 
найрізноманітніших і несподіваних висновків.
 Між текстом і режисером лежить його режисерське сприйняття, 
яке не завжди є вичерпним в осягненні зовнішнього світу. В суто технічному 
плані, між зображуваним і режисером стоїть камера, яка змушує оператора 
суб’єктивно компонувати у просторовій площині образи, відповідно до ре-
жисерських і власних уподобань, критерію потрібності/непотрібності, мо-
ральних та етичних принципів тощо.
 Інколи режисер користується послугами  наративу – цього 
«двійника автора», «руйнівника ілюзії», «посередника між фабулою та ак-
тором»… При цьому режисер чудово усвідомлює, що облуда наративу – в 
припасуванні нової думки до звичного формату і наголошенні лише на тому, 
що зміцнює його особисту переконаність. Під час монтажу вступають в 
силу закони драматургії, сумірності довжин і т.ін.., що й виявляє режисерсь-
ке ставлення до зображуваного життєвого явища або художньо-смислову 
квінтесенцію твору. Таким чином, на молекулярному рівні від початку зйом-
ки вона є неправдивою, про що знають і режисер, і глядач.
 Тому зовнішя доступність швидше виконує функцію лакмусо-
вого папірця у виявленні спільників, готових сприйняти створену митцем 
ілюзію, а відтак і систему образів, що формуються на її грунті у свідомості і 
є насправді реалістичними, порівняно з ілюзорним світом художнього твору.
 У плані зворотного зв’язку, те, як ми сприймаємо трактовану ре-
жисером життєву подію, диктує наше ставлення до цієї події і, врешті, 
визначене нами ставлення згодом визначає і нас самих. Водночас не варто 
шукати леопардову шкуру на вершині Кіліманджаро, оскільки автор прагне 
тільки угоди порозуміння зустрічних бажань, вочевидь керуючись при цьо-
му відомим розмислом Гете, що все людяне набуває повнокровного життя 
лише між людьми.
 Щодо «Експерименту» та Балаянівської  «Ночі світлої», то ці твори 
схожі, як білий лебідь з чорним. Наскільки справедливе наше порвіняння, 
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можна визначити після короткого роз’яснення. Чорні лебеді мешкали ви-
ключно в Астралії, і європейські орнітологи класифікували їх як новий вид, 
довгий час заперечуючи будь-який зв’язок між цими птахами, оскільки  
«лебеді можуть бути  тільки білими».Згодом філософи взяли на озброєння 
поняття  «чорний лебідь» для позначення знання, яке докорінно запере-
чувало усі попередні знання. На сьогодні (читай книгу Ніколаса Талеба 
«Чорний лебідь»!) – дане словосполучення означає ще й будь-яку непро-
гнозовану подію, що впливає на наше життя. Гадаємо, усі три позиції дієві  у 
дискусійному спрямуванні щодо порушених у статті проблем.
 О. Жовна, як дефектолог за фахом, не міг не знати критичної статті 
О. Щербини «Сліпий музикант Короленка як спроба зрячих проникнути в 
психологію сліпих ( у світлі моїх власних спостережень)». Незрячий вчений, 
зокрема, наголошував, що заслуга В. Короленка як письменника полягає 
в тому, що він з високою майстерністю змалював поширені серед зрячих 
погляди (курсив наш. – Т.Я.) на душевні переживання сліпих.    О. Жовна 
не повторює помилки великого російського белетриста; він лише загадко-
во твердить: «Темрява – населена; загадка – магнетизує, бо там – ЩОСЬ 
є».  Натомість Р. Балаян «відмовившись від репрезентації культурної і 
національної іншості, звертається до більш радикальних підвалин людсько-
го, до іншості на рівні чуттєвості» (О. Брюховецька).
 Ми звернулись до статті О. Брюховецької з метою акцентувати 
увагу на тих фактичних помилках, які допускаються інколи кінокритиками-
професіоналами. Так, названа авторка трактує фінал «Ночі світлої» (герой 
А. Кузічева відмовляється від поїздки до Москви, де його чекають науко-
ва кар’єра й коханка) як заперечення цінностей голлівудського і сучасного 
російського кіно з їх наголосом на особистому успіхові. Принагідно зауважи-
мо, що просторова невизначеність у кіноповісті О. Жовни матеріалізується 
Р. Балаяном у цілком реальне Підмосков’я. Далі зі здивуванням читаємо: 
«Показово, що оповідання О. Жовни, за яким знято фільм, якраз містило 
цю егоїстичну етику – головний герой покидає (?!) заклад, вчиняючи цим 
неминуче зло ближнім». Можливо, критик мала на увазі один з п’яти 
варіантів сценарію, а не саму кіноповість? Втім, питання в іншому. Чи не є 
світлий мелодраматизм  кінофільма  Балаяна запереченням безпросвітного 
трагізму повісті Жовни? Особливо з цілком голлівудським  happy end? У та-
кому випадку і в титрах мало бути: «За дуже віддаленими мотивами твору 
О. Жовни».
 Втім, допомогти визначити власні пріоритети у складному полілозі                       
«письменник  – текст – читач//режисер – екранізація – глядач» з урахуван-
ням естетичних смаків і рівня критичного досвіду прихильників того чи 
іншого жанру – і є надзавданням  даного обговорення.
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ГОЛГОФА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
СВІДОМО ОБРАНИЙ ШЛЯХ

1
 У серпні 1900 року В. Винниченко вступив на юридичний фа-
культет Київського університету святого Володимира, проте навчатися 
йому судилося недовго...
 Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття набуває розвитку націо-
нальний рух в Україні, посилюється активність політичних сил, просте-
жується тенденція до згуртування громади навколо української націо-
нальної ідеї. Ставка на культурницьку, просвітницьку діяльність уже не 
діяла. Молодь вимагала більш конкретних справ для реалізації вимог де-
мократизації та навіть надання автономії України. А тому почали органі-
зовуватися осередки патріотично налаштованих національних сил.
 11 лютого 1900 р. на зборах харківської студентської 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 полі-
тичного обличчя Революційної Української Партії призведе до розколів. 
 Питання про пріоритетність соціальної чи національної прог-
рам у колах РУП-УСДРП  тлумачилося неоднозначно. Саме воно опиня-
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лося в центрі тих дискусій, що велися між рупівськими провідниками, 
які найчастіше збиралися у Києві на вулиці Паньківській, у  батьківсь-
кому будинку Левка Юркевича – теж рупівця, молодого публіциста.

2
 Уже 21-річним бачимо Винниченка серед активістів РУПу, а 
після її реорганізації в Українську соціал-демократичну робітничу пар-
тію (жовтень 1905 р.) Винниченко стає одним із лідерів УСДРП.
 Проте новим українським партіям було важко конкурувати з 
російськими організаціями соціалістичного спрямування. У середині 
партії не було ідейної єдності. Одні поділяли й підтримували ідеї со-
ціального визволення, інші – відстоювали ідею децентралізації та фе-
деративності. В. Винниченко спирався здебільшого на соціалізм, який 
сприймав у дусі австрійської соціал-демократії, що поєднує в собі ідеї 
соціально-економічної справедливості з національно-культурними цін-
ностями.
 Марксизм захоплював Володимира Винниченка тим, що про-
голошував єдність робітників для повалення панування експлуататорів 
і побудови справедливого суспільства на основі рівності й братерства. 
Саме ця ідея безкласового суспільства буде постійною у державницько-
му ідеалі Володимира Винниченка.

3
 Реорганізація РУПу була наслідком ідейного розшарування 
всередині самої партії, яке мало досить глибоке коріння. Маючи своїм 
предтечею Михайла Драгоманова, який чимало зусиль доклав для того, 
щоб «зсунути з мертвої точки аполітичний напрям тодішнього українства 
штовхнути українську модель до створення своїх українських активних 
політичних організацій» і тим самим об’єктивно «підготувати грунт» 
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 Бачинський у праці «Ukraina izzedenta». Не-
задовго до своєї смерті в тому ж 1895 р. М. Драгоманов уже знав про 
нову програму галицьких радикалів, проте поставився до неї, скажемо 
так, стримано, оскільки як політик був він, кажучи словами І. Франка, 
«родом українець, за національністю росіянин». І. Франко вважав, що в 
цій роздвоєності М. Драгоманова й полягала його драма, яка, зрештою, 
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означала «банкротство общерусизма» на українському ґрунті, і Драго-
манов, що почував себе в першій лінії росіянином, а тільки в другій 
українцем, 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 культури й виховання, російських політичних ідео-
логій, способу думання і т. д. Сповідуючи євангеліє класової боротьби, 
вона водночас тяглася й до ідеї національного визволення, намагаючись 
поєднати одне з іншим.
 І. Мазепа мав рацію, коли стверджував, що ідейна еволюція 
української молоді 1890-х. рр. відбулася в напрямку «від народництва 
через драгоманівство до марксизму. Так, наприклад, старі драгоманівці 
Б. Кістяківський, К. Арабажин та інші стають  потім марксистами, хоч 
сам Драгоманов ставився до Марксової  теорії історичного матеріалізму 
неприхильно». Що ж до наддніпрянської революційної молоді початку 
століття, то інтерес до Маркса в неї, здається, переважував інтерес до 
Драгоманова.
 Микола Міхновський з його «Самостійною Україною» відій-
шов від РУПу найпершим, 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 Меле-
невського («Спілка»), яка оголосила себе частиною РСДРП.
 Залишився, отже, «центр» — більша частина РУПу під прово-
дом Миколи Порша. Саме вона стала називатися Українською соціал-
демократичною робітничою партією. Програма УСДРП передбачала 
ліквідацію самодержавства і встановлення демократичного ладу в Росії, 
скасування залишків федералізму в соціально-економічній сфері, вимо-
гу національної автономії, запровадження свободи слова, друку, мані-
фестацій 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-демокра-
ти, котрі припускали можливість існування будь-якої національної со-
ціал-демократії, крім української, то в іншому – саме УСДРП виступила 
ініціатором роздмухування класової боротьби всередині українства.
Вельми характерна колізія, яка згодом матиме фатальні наслідки у полі-
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тичній біографії В. Винниченка, як і загалом у долі української соціал-
демократії, для якої каменем спотикання надовго стала проблема поєд-
нання соціалістичної і національної ідей!

4
 Все це варто пам’ятати, щоб краще зрозуміти й становище та 
політичні орієнтації Володимира Винниченка, стосовно якого загальна 
ситуація доповнювалася деякими суттєвими відтінками, що про них точ-
но 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. Чикаленко мав на увазі імпульсивну, амбіційну, затяту на-
туру В. Винниченка, в якому постійно жив той дух противенства, який 
ще  з гімназійних часів створював йому репутацію «жахливої дитини», 
а пізніше – вічного «порушника правил». 
 Разом з тим експансивна натура художника, зайнятого думками 
про грандіозний переустрій суспільства, давалася взнаки! Соціал-де-
мократ, який зараховував себе до марксистського табору, він водночас 
шукав можливостей досягнення й національного ідеалу. Як зіронізує 
згодом Я. Пеленський, «політичне мислення Винниченка – нешлюбна 
дитина Карла Маркса з вродливою і темпераментною українською мо-
лодицею». Дивиний союз ... Але в тім то й річ, що таких «нешлюбних 
дітей» у колах української соціал-демократії було тоді чимало...
 Він легко запалювався якоюсь ідеєю, не раз шокуючи друзів 
своїми фантастичними планами й проектами. Якось (коли в українських 
селах почалися «грабіжки» й бунти) запропонував «організувати по всій 
Україні, і то в одну ніч, підпали поміщицьких садиб і був дуже огірчений, 
коли це відкинули».

5
 1902 р. Винниченка вперше арештували. З університету виклю-
чили. Вчорашньому студенту видали посвідчення, яке підтверджувало 
той факт, що він справді таки навчався в університеті св. Володимира, 
а заодно й пояснювало офіційні причини його відрахування: «Предья-
витель сего, крестьянин, православного вероисповедания, Винниченко 
Владимир Кириллович, родившийся 16 июля 1880 года, поступил в чис-
ло студентов Императорского Университета Св. Владимира в августе 
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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. «Пра-
вил о взысканиях за нарушение студентами их обязанностей и о порядке 
их наложения» исключен из числа студентов Университета Св. Влади-
мира без права поступлення в высшие учебные заведения Министерс-
тва 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 ман-
друє Полтавщиною.Восени,через виключення з університету,молодого 
революціонера позбавлено права відстрочення військової служби і за-
брано 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 входять до утвореного закордонного комітету 
РУП. Разом вони редагують партійний орган-газету «Гасло», яку неле-
гально переправляли в Російську імперію. Безпосередньо Винниченко 
відповідав за доставку рупівської літератури в Україну.  Під час однієї 
з таких переправ його арештовують вдруге. За пропаганду серед війська 
та за дезертирство Винниченка 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 підсудний підлягав «тяжкому покаранню, тобто відправлення в 
дисц. бат. строком на один рік і шість місяців». Отже Винниченко мав 
одразу їхати до м. Воронежа, де містився дисциплінарний батальйон, 
але за ним була політична справа. Організувати втечу було неможли-
во. Тоді В. Винниченко створює план  «визволення»: необхідно симу-
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лювати замах на самогубство, а потім виявити себе хворою, психічно 
ненормальною людиною. Все було детально продумано. Арештант 
надіслав два нібито передсмертних листи, які одразу перехопили жан-
дарми. Тепер необхідно було організувати самогубство. 24 вересня 1903 
року начальник Київської тюремної жандармської команди повідомляв 
керівництво, що «24 вересня о 10-ій годині ранку політичний арештант 
Володимир Винниченко відірвав частину простирадла … повісився на 
ньому, але був своєчасно побачений унтер-офіцером, який за допомо-
гою викликаного караулу розрізав петлю». Тюремний лікар, піддавшись 
на гру В. Винниченка, визнав у нього «сильний нервовий розлад, що 
межує з психозом», що й стало підставою для перевезення в’язня з га-
уптвахти 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» розтягнеться на цілих два роки – аж  до революційних подій 
1905-го.
 У камері «Косого капоніру» йому дозволялися «письмові занят-
тя». Політичному арештанту видавався пронумерований, прошнурова-
ний і скріплений сургучевою печаткою «Кіевского крепостного штаба» 
зошит з підписами начальника штабу підполковника Гаврилова й ко-
мендантського поручика. В одному з таких зошитів, виданих 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 листах 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[таля]». 
І, треба правду сказати, перебуває в доволі гарних умовах: окрема, чи-
стенька, 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. 
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Тепер... коли б тільки скоріше вийти вже зовсім на волю! Але сього не 
буде раніше 20—25, як сказали мені в роті перед переводом у госп[італь]. 
Між инчим, можу Вам сказати, що в понеділок в батальйон від коман-
дира бригади прийшов «Секретно»  наказ не пускати мене зовсім нікуди 
з казарми. Не знаю, якими мудрими принципами керувалась ся розумна 
голова, видаючи 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 знайшов 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 четвергам, та й то від 12 до 4 год. дня, не більше. Коли ма-
тимете спромогу й час, навістіть коли-небудь бідного хорого. Ніякого 
дозволу нігде не треба брати, спитати тільки, 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 вимага-
тиме у Вас багато 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 трохи збліднути!
До побачення! Сердечний привіт шановній Марії Миколаївні (дружині 
Б. Грінченка. — В. П.) і знайомим.
Щиро поважаючий В. Винниченко.
І ще один лист до Б. Грінченка:
«Госпіталь, 3.Х11.1904. 
Високоповажний Борис Дмитрович!
 Я таки в госпит[алі], але, здається, нічого з сього не вийде, позаяк і досі 
ще немає рапорту з батальйону. Мені думається, що вони  держати-
муть мене тут, доки 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 першій мобілізації мене 
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неодмінно потягнуть на Дальній.
 Живеться так само погано, як і перше; нудно, як в тюрмі. Але 
газети не присилайте, 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 зараз стоїть страшен-
на. Всі бігають, клопочуться, лаються і більше перешкоджають одне 
одному, ніж допомагають. Але в сій нудьзі і се добре. Бувайте здорові. 
Привіт Марії Миколаївні. Як тільки що буде нового, зараз напишу.
З щирою повагою В. Винниченко».
 В. Винниченко  сидів під арештом уже другий рік, а в майбутньо-
му – 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 суду  припинив спра-
ву, не знайшовши даних для судового звинувачення В. Винниченка в 
політичному злочині. 18 жовтня після 15 місяців ув’язнення молодий 
революціонер отримав можливість продовжити свою діяльність на волі. 

ІНТЕРМЕДІЯ ВІД ГРИГОРІЯ КЛОЧЕКА
ПСИХОЛОГІЯ НАТОВПУ У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

 Психологія як наука стала самостійною тільки в кінці мину-
лого століття. Саме тоді вона розвивалась особливо бурхливо — про-
ходила завершальна стадія її формування. Одноразово стала помітною 
психологізація різних гуманітарних наук — історїї, лінгвістики, 
літературознавства... Щодо художньої літератури, то твердження про її 
посилений інтерес до «внутрішнього життя» людини, особливо прояв-
лений саме а цей період (кінець XIX — початок XX ст.), вже давно ста-
ли загальними. Щоправда, в намаганні пояснити причини, що зумовили 
інтенсифікацію психологічної змістовності) художньої літератури саме 
в цей період, ще не має більш-менш чіткої визначеності. Досить поши-
реним є твердження, що цьому сприяли власне успіхи психологічної 
науки, до студіювання якої звертались письменники. Є чимало підстав 



260

довіряти таким міркуванням, бо вже не раз засвідчувалось, що такі, на-
приклад, митці, як М. Коцюбинський та В. Винниченко, художні тек-
сти котрих вирізняються особливою щільністю психологічного змісту, і 
справді студіювали наукові трактати з психології. А Іван Франко, один 
з перших інтерпретаторів психологізації художньої прози кінця XIX 
— початку XX століття та творець оригінальної методики аналізу по-
етики художнього тексту з допомогою психологічного інструментарію 
(«Із секретів поетичної творчості»), дуже ґрунтовно вивчав досягнення 
тогочасної європейської психології).
 Виникнення психологічної науки в кінці XIX ст. якраз і є 
свідченням завершення певного етапу в науковому самопізнанні люди-
ни. А глобальне оновлення літературних виражально-зображувальних 
засобів, що відбувалось саме в цей час, засвідчувало про завершення 
одного і початок іншого етапу в художньому пізнанні людини. Лег-
ко помітити, що це оновлення обумовлювалось потребами поглибити 
психологічну змістовність художнього тексту — нові виражальні засоби 
були пристосовані до більш повного вираження внутрішнього світу лю-
дини. Новий зміст вимагав нових форм.
 У взаємовідносинах літературознавства і психології треба чітко 
розрізняти принаймні три моменти. Перший з них полягає в тому, що з 
допомогою психології моделюються процеси впливу художнього твору 
на реципієнта. Йдеться про формування т. зв. рецептивної поетики, яка 
аналізує художність літературного твору з позицій його сприймання. 
Друга важлива ділянка взаємодії літературознавців та психологів — це 
вже така досить окреслена галузь науки, як психологія художньої твор-
чості. І останній, третій, момент «стику» інтересів літературознавців 
та психологів — це інтерпретація власне психологічної змістовності 
художніх творів, яка виявляється перш за все у відповідному аналізі 
характерів персонажів, внутрішніх, психологічних сюжетів тощо. Па-
радокс полягає в тому, що власне на цій, третій, ділянці, де, здавалося 
б, представникам науки про літературу дуже вигідно і відносно прос-
то користуватись даними психологічної науки, якраз і немає бажаної 
співпраці. В усякому разі, на інших згадуваних ділянках така співпраця 
більш помітна. І це при тому, що кожний, хто береться досліджувати 
психологічний зміст художнього тексту, обов’язково наштовхується на 
проблему методів його інтерпретації. Найбільш поширений шлях — це 
поглиблене коментування психологічного змісту, здійснюване професіо-



261

СВІДОМО  ОБРАНИЙ  ШЛЯХ

налом-літературознавцем, який при всьому все ж таки залишається ама-
тором у психологічній науці. В такому випадку коментатор-літературоз-
навець виконує роль кваліфікованого читача, який своєю мовою, мовою 
читача, що володіє тільки суто літературознавчими методами аналізу 
тексту, намагається інтерпретувати його психологічну змістовність. Та-
кий спосіб далеко не завжди задовольняє як самих інтерпретаторів, так 
і тих, хто користується результатами їхніх досліджень. Постійно турбує 
думка про примітивізм такого аналізу, що здійснюється суто філологіч-
ними засобами, у той час, як предмет дослідження — психологічний 
зміст художнього тексту — потребує відповідного аналітичного інстру-
ментарію, взятого, зрозуміла річ, у психологічної науки.
 Думається, що застосування психологічного інструментарію 
при аналізі власне психологічної змістовності художнього твору 
потребує обережного підходу  ще в тому випадку, коли здійснюється 
літературознавчо спрямоване дослідження, тобто таке дослідження, за-
вдання якого полягає у поглибленні розуміння літературного твору як 
явища художнього. (Нагадую, що глибина і повнота психологічної роз-
робки образів персонажів є одним з найвагоміших критеріїв художності 
прози). При такому аналізі категорії психологічної науки, уживані 
літературознавцем, інтерпретатором психологічного тексту, викону-
ють функцію опорних понять, на які вельми вигідно опиратися як на 
щось уже визначене, усталене, як на певні «знаки», кожний з яких має 
фіксоване смислове наповнення. Інакше кажучи, помірковане вживан-
ня понять (термінів) психологічної науки сприяє збагаченню наукової 
мови вченого. А оскільки інтерпретація художнього тексту є однією з 
професійних функцій літературознавця, то збагачення його наукової 
мови є явищем украй важливим — чим багатша в інтерпретатора мова, 
тим у нього ширші можливості у здійсненні «перекладу» художнього 
змісту на наукову мову.
 Дотеперішній досвід взаємоспілкування науки про літературу 
та психології саме на царині інтерпретації психологічного змісту худож-
нього тексту засвідчує, що такі контакти поки що є більш продуктив-
ними для самої психології, ніж для літературознавства. Інакше кажучи, 
психологи «вичитують» з художніх текстів значно більше важливої для 
себе наукової інформації, ніж це роблять літературознавці, вдаючись до 
послуг психології. Раз по раз у психологічній науці зустрічаються випад-
ки, коли вчені звертаються до художньої літератури не тільки для того, 
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щоб назбирати в ній ілюстративний матеріал для своїх студій, а й за тим, 
щоб на матеріалі фактів суто художньо-літературного походження побу-
дувати більш-менш завершені наукові концепції. Яскравий приклад — 
книга «Акцентуйовані особистості» відомого німецького психіатра Кар-
ла Леонгарда, який, пояснюючи свою наукову методику, підкреслював, 
що, «використовуючи описи психології людини в художній літературі, 
я в якійсь мірі (...) отримую можливість розширити реальну основу для 
власних наукових концепцій».
 Проте, як видається, у літературознавців все ще попереду — і 
вони з часом можуть чимало брати у психології. Просто вони ще надто 
рідко і надто несміливо вдаються до послуг цієї дружньої їм науки...
Тема В. Винниченко як психолог — надзвичайно перспективна. Тут, як 
кажуть, є що досліджувати. Фактично, вона ще не освоєна дослідниками, 
хоч психологізм є домінантною ознакою В. Винниченка як прозаїка, так 
і драматурга.
 Перш за все виникає потреба в структуруванні теми. Це до-
сить складна для вирішення проблема — і ми не ставимо перед собою 
завдання остаточно розв’язувати її у цій статті. Вкажемо тільки на ті 
складові, які особливо виразно відструктуровуються в загальній темі В. 
Винниченко як психолог. Кілька оповідань письменника («Раб краси», 
«Терень») дають підстави говорити про нього як про тонкого знавця 
психології художньо обдарованої особистості. Роман «Записки кирпато-
го Мефістофеля» є прекрасним матеріалом для простеження спроб пись-
менника осягнути роль підсвідомого в морально-етичній поведінці лю-
дини. Оповідання письменника для дітей можуть бути цікаво прочитані 
літературознавцем, для якого вікова психологія є об’єктом поглибленого 
зацікавлення. І так — далі... Повторюю, що зараз не ставлю перед со-
бою мету розробити спеціальну програму дослідження В. Винниченка 
як митця з домінантно вираженим «психологічним ухилом». Це спра-
ва майбутнього. Поки що розглянемо значно локальніше завдання — 
спробуємо осягнути письменника як знавця психології натовпу, яким 
він виявив себе в оповіданнях «Салдатики!» та «Студент».
 Створюється враження, що радянська наука не те що не 
приділяла психології натовпу якусь увагу, а й навіть недолюблюва-
ла, ігнорувала її. В усякому разі, зараз дуже непросто назвати бодай 
кілька робіт, у яких би розглядалась ця вельми поважна наукова про-
блема. Проте в кінці минулого і на початку теперішнього століть їй 
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приділялось значно більше уваги. Одним із чинників такого інтересу 
до проблеми був постійний стан «революційних ситуацій», у яких пере-
бувала Російська імперія в ІІ-й половині XIX ст. Зовсім не випадково 
проблемі «герой і натовп» присвятив багато уваги відомий народовець, 
літературний критик та публіцист М. Михайловський. Його праці «Ге-
рой и толпа» (1869), «Научные письма (К вопросу о героях и толпе)» 
(1884), «Еще о героях» (1891), «Еще о толпе» (1893) настільки глибоко 
осмислювали проблему, що і до цього часу вони не втратили свого зна-
чення як праці власне психологічні: фактично в них окреслені основні 
положення т. зв. «психології юрби», що набули подальшого наукового 
осмислення в ряді праць на початку XX ст. Зазначимо ці положення, 
користуючись формулюваннями одного із сучасних психологічних 
словників. Юрба — «безструктурне зібрання людей, позбавлених ясно 
усвідомленої спільної мети, але пов’язаних між собою подібністю 
емоційних станів і загальним об’єктом уваги. Головними механізмами 
формування юрби і розвитку її специфічних якостей вважається цир-
кулярна реакція (зростаюче взаємоспрямоване емоційне зараження), а 
також чутки». Вирізняються чотири види натовпу, серед них звертаємо 
увагу на четвертий вид, який, у свою чергу, включає такі підвиди: а) 
«агресивна юрба, об’єднана сліпою ненавистю до якого-небудь об’єкта 
(суд Лінча, побиття релігійних, політичних суперників і т. д.); б) панічна 
юрба, яка стихійно рятується від реального або уявного джерела небезпе-
ки...; в) здирницька юрба, що вступає у неупорядкований безпосередній 
конфлікт за оволодіння якими-небудь цінностями (грошима, місцями в 
транспорті, що від’їжджає, і т. д.); г) повстанська юрба, в якій людей 
пов’язує загальне справедливе обурення діями влади...».
 Юрба — найактивніший «учасник» революції, її найбільш по-
тужна, ударна сила. Більшість революційних масових акцій, такі, як 
демонстрації, вуличні бої, погроми поміщицьких маєтків і т. д., твори-
лись юрбою. Ось чому революціонери так приглядались до юрби, на-
магаючись зрозуміти секрети впливу на неї. «Салдатики!» та «Студент» 
були надруковані відповідно в 1903 р. і в 1907 р. — саме тоді, коли В. 
Винниченко активно займався революційною діяльністю. Цим, воче-
видь, і пояснюється його увага до юрби як до об’єкта художнього зобра-
ження.
 На початку оповідання «Салдатики!» письменник уміло 
«заряджає» читача настроєм, який володів людьми. 1 зробив він це 
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добре випробуваним засобом — створив виразно настроєний пейзажний 
малюнок: «Ранок, сірий, холодний, мартовський ранок. Хмари темним, 
густим димом нависли над селом і незграбними величезними клубками 
низько повзуть кудись далеко-далеко. Січе пронизуватий, тонкий дощик 
і сріблястим порохом покриває і хати, і землю, і жовто-зелену травичку, 
що з’явилася з-під снігу».
 Письменник обрав пейзажним тлом, на якому відбуватимуть-
ся події, найбільш незатишну пору року. Сіро, холодно, волого. Ще й 
тривожно: «Хмари темним, густим димом нависли над селом...» В уні-
сон цьому настрою зображено гурт селян, що зібрався на околиці села 
в очікуванні солдатів. Вони мають прийти для розправи над селянами 
за скоєну ними експропріацію поміщицького хліба. «Худі, бліді лиця їх 
похмурі і болісно сердиті очі дивляться кудись у поле за невеличкий 
лісок, де ховається шлях із села». Письменник показує гурт селян як 
єдиний організм, пройнятий одним настроєм і одними думками. В ньо-
му він виділяє тільки дядька Явтуха.
 Відносини Явтуха і юрби — це відносини вожака (героя) і на-
товпу. Зовні Явтух — зовсім не вожак. Став на чолі натовпу ніби ви-
падково. Насправді ж у цьому його неочікуваному перетворенні в лі-
дера була своя логіка. Коли серед селян поповзли чутки, «ніби скрізь 
встають мужики на панів і одбирають собі їхню землю», а ще й до того 
«з’явилися на селі мало не коло кожної хати якісь бумажки, невідомо 
ким підкинені», дядько Явтух, який раніше нічим особливим не виді-
лявся, тепер все-таки вирізнився — він глибше за інших зрозумів зміст 
тих листівок і емоційніше за інших пройнявся ним. Був він людиною із 
загостреним відчуттям соціальної справедливості, зі своїм розумінням 
правди і неправди.
 Внутрішній «якісний стрибок» стався у Явтуха протягом трьох 
днів напруженого мислення. «Прочитав таку бумажку і Явтух. Прочитав 
раз, прочитав удруге і дуже замислився. Тихо він ходив по селу, перше 
мало хто чув від його якоїсь довгої розмови, а тепер ще більше затих, 
щось думаючи, твердо склавши тонкі свої губи і дивлячись кудись да-
леко ясними невеликими очима». Про що саме так напружено думалось 
Явтуху, дізнаємось трохи пізніше. А поки що уважніше приглянемось 
до нього саме в той момент, коли він розпочав свою промову на сіль-
ському сході: «Явтух вийшов наперед, тихо підняв картуза до громади 
і знову щільно насунув його на своє рідке волосся. Бліде, зморене голо-



265

СВІДОМО  ОБРАНИЙ  ШЛЯХ

дом і тяжкою роботою лице його було гостроспокійне і тверде; тільки 
невеличка борідка часами здригувалась та з грудей виходило довге за-
держене зітхання. Він голосно і дзвінко почав говорити. Спершу путав-
ся в словах (хоча не соромився цього), затинався, але чим далі, то більше 
розходився і, мов одрубуючи кожне слово, бив ним по серцях громадян, 
що як зачаровані слухали його».
 Добре проглядається задум письменника в конструюванні обра-
зу цього персонажу. Він будується на певному протиріччі: з одного боку, 
підкреслюється його аж надто буденна, не героїчна зовнішність (рідке 
русяве волосся, бліде, виснажене обличчя), а з іншого — виділяється те, 
що засвідчує зовсім неординарну внутрішню сутність, завдяки якій він 
в один момент став лідером серед селян. У його обличчі є щось «гост-
роподібне і тверде». Проголошуючи промову, плутається і запинається, 
але не надає цьому значення, бо твердо вірить у важливість своїх слів. 
Та й величезна увага, з якою його слухали односельці, засвідчувала, що 
вони вірять йому і визнають його як свого вожака.
 Аналіз промови Явтуха дає можливість зрозуміти чинники 
його раптового перетворення із звичайного селянина у лідера. Протягом 
трьох днів, сповнених глибоких роздумів, він відкрив для себе істину, 
в яку беззастережно повірив. Істина та була досить відносною, але в 
розумінні Явтуха вона аргументувалась з абсолютною переконливістю. 
Аргументація будувалась на таких кількох моментах. По-перше, тогочас-
на соціально-економічна ситуація на селі раптово відкрилась Явтухові з 
позицій «правди» і «неправди». Працювати на пана майже безкоштовно 
і від того жити злиденно — це неправда. З іншого боку, не працювати на 
землі, але бути з хлібом, як, наприклад, поміщик Партнер, — то це теж 
неправда І ця неправда є повсюдною, бо всі — як бачив і розумів це Явтух 
— жили за нею. Ті, що працювали, — не мали нічого, ті, що не працюва-
ли, — мали все. Явтух побачив вихід у тому, щоб «убити неправду, тоді 
і всім легко буде... Щоб ніде не було неправди, щоб ніде не було панів!» 
А для цього «треба йти до всіх панів і у всіх одбирати. Хай роблять у 
поті лиця...» Ось тоді і настане для усіх правда. До такої соціалістичної 
за змістом концепції прийшов Явтух після трьох днів напружених 
роздумів. Звичайно ж, до цих думок його підштовхнули листівки, 
розмножувані соціалістами-революціонерами. Але В. Винниченко був 
би поганим психологом, якби на цьому завершив розробку образу Явту-
ха. Як для письменника, що дотримувався соціалістичних поглядів, така 
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сюжетна модель (селянин пройнявся соціалістичною ідеєю і повів за 
собою селянську масу), на перший погляд, видається цілком справедли-
вою. Та справа у тому, що В. Винниченко-політик, Винниченко-мораліст 
та Винниченко-художник дуже рідко гармонізували між собою. Глибо-
ке розуміння людської психології, що було притаманне Винниченку-
художнику, підказало йому, що подібних «соціалістичних» переконань 
надто мало для того, щоб забитий, жорстоко пригноблюваний селянин в 
один момент набрався сміливості і почав підбурювати односельчан йти 
до панських комор «відбирати своє». Явтух не тільки наважився на цей 
крок, а й набув глибокої переконаності в необхідності експропріювати 
панське добро тільки після того, як знайшов для своїх «соціалістичних» 
переконань релігійне підтвердження: мовляв, Бог карає мужиків за те, 
що вони «неправду роблять... Коли не буде мужик робити на пана, не 
буде й неправди, гріха робити... А доки робитиме, доти й горюватиме...» 
Саме таке опертя на Бога допомогло оформитись думкам Явтуха у до-
статньо завершену концепцію. І саме тому, що вони оформились у щось 
більш-менш завершене і цілісне, він сприйняв їх як істину, в яку безо-
глядно повірив і яка надала йому такої твердої впевненості у власній 
правоті. Цю впевненість інтуїтивно відчули селяни і підкорились їй.
 Завдяки цій осмисленій впевненості, що передалась селянам, 
їхні дії стали теж осмисленими — в момент експропріації хліба з панської 
комори вони діяли досить організовано, впевнено і зовсім не нагадували 
ту агресивну повстансько-грабіжницьку юрбу, яка розгромила ґуральню 
у творі «Fata morgana» М. Коцюбинського. У селян із аналізованого 
оповідання В. Винниченка і у юрби, так геніально зображеної М. Коцю-
бинським, — різні «герої». Сигнал до розгрому ґуральні йшов до юрби 
саме від Хоми Гудзя, «правда» якого полягала в тому, щоб усе пансь-
ке розгромити, спалити, «викурити димом і вогнем». Отже, гурт селян, 
який спостерігаємо на вигоні біля села, — це ще не юрба або ж уже не 
юрба. Поки що він об’єднаний мирною, християнською ідеєю зробити 
усіх рівними і таким чином жити по правді. Селяни мають чим виправ-
дати скоєний вчора грабіж. Це їх заспокоює, але не дуже, бо вони не так 
глибоко вірять у «правду», як вірить у неї Явтух. У нього ще багато тієї 
віри — вистачає на те, щоб ходити «від купки до купки, од чоловіка до 
чоловіка» й підбадьорювати, переконувати в тому, що солдатам треба 
всього-на-всього пояснити свою «правду» — і вони, зрозумівши її, не 
будуть стріляти у селян.
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 Картина наближення солдатського загону до гурту селян є од-
ним із тих зображень в «докінематографічній» літературі, які ніби вга-
дували найбільш поширені прийоми, що будуть застосовувать майбутні 
кінорежисери. Бо ж мало чи не в кожного видатного майстра художньо-
літературного слова, який писав ще до винайдення і утвердження кіно 
як виду мистецтва, можна знайти чимало кінемотографічних за своєю 
природою прийомів. Цікаво було б дослідити природу такого уперед-
ження в розвитку літературно-зображувальних засобів.
 Письменник періодично «тримає в кадрі» то загін солдатів, 
який поволі, але з невблаганною настійністю наближається до села, то 
гурт селян, який з тривогою стежить за цим наближенням. І коли солда-
ти близько підійшли до мовчазної валки селян і стали перед нею, то ви-
явилось, що кожний із цих двох гуртів має свого лідера, від якого зале-
жатиме подальший розвиток подій. Тому протистояння двох груп людей 
спочатку виявилось у протистоянні їхніх лідерів. З одного боку — Яв-
тух, з протилежного — офіцер. Явтух з усіх сил намагається переконати 
солдатів у своїй «правді». В художньому плані сцена протистояння двох 
лідерів і двох людських гуртів виконана на високому драматургійному 
рівні. Конфлікт розвивається напружено і, головне, з високим ступенем 
психологічної вмотивованості. Явтух відчуває свою відповідальність за 
долю селян — це ж бо він їх спокусив грабувати панські комори. Тому 
він з такою рішучістю намагається довести солдатам свою «правду». 
В його мові обмаль логічних доказів — ситуація така, що нема можли-
вості говорити послідовно та аргументовано. А головне, він увійшов у 
стан афекту, при якому знижується ступінь самовладання і всі вчинки 
здійснюються за особливою емоційною логікою, а не логікою розуму.
 Письменник показує, як Явтух входить у стан афекту. Спочатку 
він веде розмову досить спокійно. Але коли бачить, що офіцер не бажає 
його слухати і готовий ось-ось дати команду стріляти в беззахисних се-
лян, саме в цей критичний момент Явтуха охопило емоційне збуджен-
ня:
 « — Салдатики!.. Не слухайте його! — ще голосніше задзвенів 
Явтухів голос. — Послухайте мене! Послухайте нас! Ви ж не знаєте, за 
що ви нас стрілять хочете... За правду!.. За святу правду! Ми ж не граби-
ли...»
 Стан афекту, який оволодівав Явтухом, поступово передавав-
ся селянам і навіть солдатам. Це відчув офіцер. Він зрозумів, що треба 



268

діяти рішуче, наступально, інакше втратить владу над солдатами. Тому 
вирішив форсувати події і допоки солдати ще підвладні йому, перехо-
пити у Явтуха ініціативу. Це був психологічний двобій двох лідерів за 
вплив на солдатів. Ставка у цьому двобої була величезна — рівнялась 
не одному людському життю. «— Р-разойдись, говорю!.. — перелякано 
і злісно закричав офіцер, бачачи, як солдати почали ворушитись і пере-
глядатися між собою, пильно слухаючи Явтуха. — Р-рота! Слушай!.. 
Р-разойдись, говорю, иначе я вас перестреляю, как собак!
 — Не слухайте, любі, не слухайте! — хапаючись і простягаючи 
вперед руки, мов бажаючи спинити Тх, закричав і Явтух, а всі селяни, 
мов і собі вкладаючи всю душу в його слова, напружено, жадно слухали 
і навіть потроху посовувалися за ним. — Ми не грабили... Ми ж з голоду 
вмирали! Ми ж самі заробили той хліб, що забрали!.. Послухайте!.. Хіба 
ж ви забули? У вас же є батьки, матері!.. Ми ж ваші батьки, ви ж такі, як 
ми...
 Салдати почали ще більше ворушитися і стурбовано передив-
лятися між собою, щось навіть шепочучи. Офіцерик з червоного зразу 
зробився білий, як крейда, і для чогось став витягати дрижачими руками 
шаблю, яка, як на те «не виймалась чогось».
 Протистояння загострювалось. Вже була подана команда 
«Пли!», але ніхто з солдатів не вистрілив, і офіцер, який теж увійшов 
у стан афекту, «з скаженим хрипом, бризкаючи піною, що виступала у 
кутках його уст, кинувся до якогось солдатика, щось закричав до нього, 
зашарпав за рушницю, потім круто повернувся, озирнувся, як застука-
ний звір, і, підскочивши до Явтуха, зо всього розмаху рубнув його шаб-
лею».
 Саме цей момент — момент убивства чи якогось іншого грубо-
го фізичного насильства, здійсненого на очах юрби, — є вирішальним 
у тому, як вона, юрба, себе далі поведе. На це звернув увагу М. Ми-
хайловський, аналізуючи в праці «Герой и толпа» фрагмент з «Війни і 
миру» Л. Толстого, у якому зображено поведінку юрби в одній винят-
ково напруженій ситуації. Тоді вбивство людини на очах натовпу ство-
рило «ефект прорваної греблі», коли він, натовп, перетворився в сліпу 
агресивну силу, здатну розтрощити та понищити все на своєму шляху. У 
творі «Fata morgana» юрба кинулась громити панський будинок тільки 
після пострілу панича Льольо. Описуючи в цій же повісті самосуд, М. 
Коцюбинський показав, що різкий злам у поведінці юрби стався саме 
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тоді, коли пролилась перша кров. Після того юрба не тільки не вжахну-
лася від здійснюваних на її очах жорстоких убивств ні в чому не винних 
людей, а й фактично перетворилася в учасника самосуду.
 Після раптового убивства Явтуха міг би статися «ефект прорва-
ної греблі» — гурт селян, який до цього часу ще не був юрбою, міг би 
нею стати: пролита кров вмент могла кинути селян на розправу з офіце-
ром та солдатами. Але цього не сталось тільки тому, що «не велів офіцер 
озирнутись, як із валки з піднятою ломакою, з блискучими очима виско-
чив Микола (це той «високий гарний парубок», який їхав з Явтухом на 
передньому возі відбирати хліб у пана, а пізніше, коли наближались сол-
дати і селяни вирішували, що робити, «тікати чи битися з ними», коли 
ті почнуть стріляти, він вирішив для себе: «Я буду битися! Все одно!». 
Як бачимо, В. Винниченко «вів» цей образ із самого початку оповідання 
— це був єдиний персонаж, який він виділив із селянськоїмаси — Г.К.) 
і, безв’язно ревучи, з свистом опустив її на голову офіцерові. Це раптове 
вбивство фактично зупинило селян. Обидві сторони — селяни та солда-
ти — майже в один момент втратили своїх командирів. З обох боків була 
принесена однакова жертва. «Мирно й сумно побалакавши з селянами», 
солдати «тихо рушили назад, несучи за собою тіло вбитого начальни-
ка. А в другий бік верталися селяни з другим мертвим начальником — 
Явтухом».
 Здійснений аналіз засвідчує, що Винниченко показав себе 
тонким знавцем людського гурту як спільноти, що живе за певними 
психологічними закономірностями. Щоправда, в «Салдатиках!» вони 
виявились тільки частково, бо зображений в оповіданні гурт селян, хоч 
і був показаний як певна психологічно цілісна одиниця, як «персонаж», 
все ж юрбою у прийнятому психологічному розумінні назвати не можна 
— він для цього був все-таки надто організований, ошляхетнений ідеєю 
правди, що йшла від розумного, стриманого, позбавленого фанатизму 
лідера.
 З юрбою, що показана у своїх класичних виявах, зустрічаємось 
в оповіданні «Студент», яке, на відміну від створених у реалістичному 
стильовому ключі «Салдатиків!», написане у відверто романтичній 
(неоромантичній) манері. Добре відомо, що вона не в такій мірі, як 
реалістична, схильна до дослідницького, а значить, і психологічно про-
никливого відтворення життя. Образи студента та діда, які є найбільш 
виділеними персонажами твору, недостатньо розроблені власне в 
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психологічному плані. Письменник мало турбується мотивацією сюжетно-
подієвого ряду. Чому палало село? Хто і навіщо його підпалював? Звідки 
взявся у цих краях студент? (Можна тільки здогадуватись, що він займався 
революційною діяльністю). Чому студент, який знав, що його відшукують 
кінні стражники, фактично не ховався від них? Подібних запитань, які 
засвідчують, що до оповідання В. Винниченка «Студент», як і, фактич-
но, до переважної більшості його прозових творів, не можна підходити 
з мірками суворо реалістичної прози, багато. Спеціально не заглиблюю-
чись у проблему методу Винниченка-прозаїка, відзначимо тільки, що, на 
нашу думку, при її розгляді треба виходити з того, що творча манера пись-
менника характеризується його схильністю до експериментального мето-
ду письма (термін Д. Овсянико-Куликовського), який, думається, точніше 
назвати не методом, а письменницькою технологією. Суть її в тому, що 
автор ставить певну морально-етичну (в основному) проблему, створює 
для її художнього освоєння відповідну систему персонажів, «включає» 
їх у сюжет. Письменник «веде» своїх персонажів крізь сюжетні перипетії 
і «стежить» за тим, як вони вирішують поставлену проблему. Таким чи-
ном, він ніби здійснює експеримент.
 Чи ж досліджував В. Винниченко в «Студентові» якусь 
морально-етичну проблему власне експериментальним шляхом? На 
перший погляд, така проблема є, і формулюється вона як проблема 
взаєморозуміння «героя» (в даному випадку ним є студент-революціонер) 
та «народу», який в оповіданні представлено юрбою селян-погорільців. 
Проте помітно, що якоїсь поглибленої уваги цьому питанню письмен-
ник все ж таки не приділив — такий висновок робимо на тій підставі, 
що художня система оповідання дуже мало задіяна на вирішення саме 
цієї проблеми. Натомість є багато підстав вважати, що художня систе-
ма твору спрямована не так на дослідження, як на показ, демонстрацію 
такої характерної особливості психології натовпу, як здатність до швид-
кого емоційного зараження. Ця особливість обумовлює змінність на-
строю юрби, відносно легке переключення з поклоніння, захоплення 
до ненависті (і навпаки) у ставленні до якогось об’єкта. Неважко до-
вести, що саме юрба селян-погорільців є головним «персонажем» твору. 
Вона змальована узагальнююче, як якась одна, хоч і багатолика істота. 
Всі, хто складає її, живуть одним емоційним чуттям, у якого є свій «сю-
жет», свій розвиток, іноді аж до химерного несподіваний, та все ж вмо-
тивований, такий, що піддається поясненню. Центральне місце образу 
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юрби в творі підтверджене фактом, що пейзаж, який є одним з найбільш 
функціональних компонентів у виражально-зображувальній системі 
оповідання, «обслуговує» цей образ. У юрби свій портрет, своя мова, 
своє місце в системі персонажів твору.
 Почнемо з пейзажу. Власне він найбільш виразно виявляє 
романтичний характер художнього світу твору, який, зрозуміла річ, 
визначає особливості виражально-зображувальної системи, тобто його 
поетику. Романтизм цього пейзажу — в інтенсивній виражальності, 
яка твориться різкою, яскравою кольористикою та вдало застосова-
ними персоніфікаційними прийомами. А головне — він власне по-
романтичному незвичний, очуднений, «не такий, як в житті»: «Уночі 
палало село. З неба злякано дивився вниз поблідлий місяць і, ховаючись 
у хмари, тікав, із жахом озирався назад, на полум’я. Дерева хитались, 
і від страху наїживши голівки, ніби силкувались втекти; а вітер гасав 
над полум’ям, зривав з його головні, шпурляв ними в сусідні хати, роз-
кидав і лютував, свавільно і безпардонно». На ранок «місяць утік, небо 
посіріло, а коли зовсім розвиднілось, вітер втомився, і вогонь ліниво, 
байдуже, ні крихти не вважаючи на людей, наче й не їхні хати він пожер, 
став погасати». Експресивність цього пейзажу очевидна. Ми фактично 
ще не бачимо і не чуємо натовпу, але вже «заражені» певним настроєм 
тривоги, незатишності, якоїсь внутрішньої неприкаяності — саме такі 
настрої, як швидко виявиться, і володіли натовпом селян-погорільців. 
Врешті-решт, натовп є органічною частиною зображеного пейзажу, і 
тому «настрій» збуреної, вітряної, освітленої поблідлим місяцем і поже-
жею ночі абсолютно відповідний настрою натовпу: «Побіля ж полум’я 
бігали, метушились маленькі, безсилі люди, ламали руки й кричали до 
неба, до місяця, до полум’я. Кричали до Бога, до чорта, до людей». Так 
само «настрій» сірого після пожежного ранку був відповідний настроям 
розгублених, сповнених відчаю селян: «Мов задубілі, стояли мужики з 
повислими руками, з скляними, недвижними поглядами, опаленими бо-
родами. Або, збившись до купи, без ладу махали руками, кричали, наче 
сподіваючись криком забити полум’я своїх мук, свого одчаю і туги». Ну, 
а поява сонця, що «велично, розкішно плило собі», освітлюючи землю, 
яка «назустріч кадила йому фіміамом туманів своїх і ніжно дихала, як 
засоромлена коханка», на тільки утворила контраст між «сонячністю» 
природи і розпукою нещасних селян, що втратили домівки, а й нада-
ла всьому зображуваному тривожного червоного відтінку. Утворилось 
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передчуття майбутніх кривавих подій.
 У такій же експресивній манері покарано перший і, по суті, 
єдиний персонаж, виділений з юрби селян-погорільців: «Коло згорілого 
трупа коняки і повалених стін стояв дід, без шапки, з пропаленою со-
рочкою, і мовчав. Вітер несміло, боязко гравсь його сивим чубом. Довго 
стояв дід, потім підвів голову й дико, люто дивлячись в небо, загово-
рив:
 — Ну й усе? Чи ще мало? Га?
 Він розідрав сорочку і випнув жовті, кістляві старі груди з жов-
то-сивим волоссям на їх. На губах йому стояла піна, в старих зморшках 
лежала сажа, полинял! очі ближчали гострим, холодним світлом».
 І тут повернемось до роздумів про творчу манеру, у якій на-
писане оповідання. Поштовхом до цього став щойно побачений об-
раз діда. В ньому с щось явно театральне. Перед нами актор-трагік, з 
характерною зовнішністю, жестами та з особливою — театрально-
трагедійною! — манерою говорити. А коли ми побачимо студента, то 
враження театральності ще більш посилиться: його «молоде, худе та 
бліде лице наливалось чимось похожим на крик і плач погорілих лю-
дей», «губи йога дрижали і очі горіли». Стає зрозумілим, що В. Винни-
ченко писав оповідання не як епік, а як драматург. Інакше кажучи, під 
час написання «Студента» драматургічне значно переважило епічне в 
художньому мисленні письменника. Все зображуване він бачить ніби 
на сцені. Звідси і характерність пейзажного тла, яке своєю виразністю, 
відповідністю до загального настрою, що домінує на «сцені», нагадує 
театральні декорації. Сивоголовий, з розідраною сорочкою, з екзальто-
ваними жестами дід та худий, блідолиций, з палаючими очима та дрижа-
чими губами студент — це актори-трагіки. Натовп — «масовка». Події, 
що відбуваються в оповіданні, легко «бачаться» на сцені. Пояснюється 
це тим, що, думається, сам письменник, коли писав оповідання, бачив їх, 
мов на кону. (Тут спрацьовує один із законів живописання словом: чим 
письменник виразніше бачить зображуване під час творення тексту, тим 
наочніше бачитиме зображуване своїм внутрішнім зором і читач, який 
цей текст сприйматиме). Інакше кажучи, В. Винниченко фактично ство-
рив невеликий одноактний драматичний твір з високою трагедійною на-
пругою.
 Роль діда в цьому драматичному дійстві є ключовою. Він най-
більш виражальний у натовпі, екзальтовано викрикує те, що почував, 
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але не може висловити натовп. Тому зараження юрби тим чи іншим 
емоційним настроєм йде від нього. Кожний його вигук, супроводжува-
ний жестами з арсеналу актора-трагіка (роздирання сорочки на грудях, 
потрясения кулаками, благальне підіймання рук до неба і т. п.), є тією 
іскрою, що викликає в юрбі емоційний спалах:
«— Де ті студенти, давай їх сюди! Давай, я вимотаю їм жили, я наточу 
крові їхньої і буду гасити мою хату. Давай!
 — Жили їм вимотать!! — летів крик із грудей, із стиснених ку-
лаків, з затуманених очей».
 Дід фактично керує настроєм юрби. Коли стражники хочуть по-
вести із собою студента, який до того знайшов співрозуміння із селяна-
ми, дід першим кинувся на його захист: «Вам кого треба? Мене? Нате!.. 
Стріляйте... — І дід виставив розхристані груди, жовті, як старий віск». 
А вже потім на захист студента піднялась юрба: «За що його забирають? 
Не дамо!.. Геть!».
 Натовп, дізнавшись, що перед ними студент, тобто один із тих, 
хто нібито підпалив село, почав різко змінювати своє ставлення до ньо-
го. Першим, хто подав голос проти студента, був дід («Та що ви його 
слухаєте? — раптом стрепенувся дід. — Жили йому вимотать... Жили 
йому!»), і коли студент змушений був довести свою непричетність до 
пожежі тільки шляхом самогубства, здійсненого на очах усіх, юрба по-
чала міняти своє ставлення до нього — тепер воно знову ставало при-
хильним. Нове емоційне зараження відбувалось поступово, цьому осо-
бливо сприяла пролита кров, котра, як ми вже знаємо, особливо впливає 
на формування настрою юрби: «Люди закам’яніли... пили очима його 
кров, що мішалась з водою й брудом землі... Від крові сього чужого 
чоловіка, від задубілих рук його йшло їм в душі гострим туманом те, 
чого він ждав від їх: вони вже вірили йому». І тут роль вожака, здатного 
збудити юрбу і повести її за собою, знову виконав дід. Тепер гнів юрби 
був спрямований на нового ворога — ним стали стражники: «Се вони?! 
— скрикнув дід і скажено, дико стрибнув на стражника, впився йому в 
шию руками і, хитаючи головою, захрипів.
 Стражник з жахом пручався, одбивався, а пручання се запалю-
вало людям очі диким, лютим гнівом».  Над гуртом збитих до купи лю-
дей стояв крик і рев».
 Особлива емоційна реактивність натовпу, механізм збудження 
та спрямування його психологічної енергії, роль при цьому лідера — всі 
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ці та інші опорні моменти психології натовпу досить виразно виявлені 
В. Винниченком-художником.
 Здійснений аналіз допомагає краще зрозуміти й оцінити В. 
Винниченка як митця. Окрім того, він дає корисний матеріал для 
вузівського курсу теорії літератури, у якому тема спільного і відмінного 
у науковому і художньому пізнанні є досить важливою.

***
 «– Еге ж, він великий митець,— згодився отець Дмитро,— але стоїть на 
хибному шляху. Він пішов за загальною європейською модою, що має тенденцію 
до зміни цілосвітніх 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 труд-
но зачепити якимись агітаціями, скерованими до зміни нелюбих політичних 
порядків. Пішов за цією модою і став похожий на ту бабу, якій приспішило топи-
ти в печі, а готових дров у хаті немає. І вона вискочила з сокирою надвір, а перед 
нею стоїть дуб. Вона його сокирою цюк раз, цюк два. Не рубається. Глянула вго-
ру: велетенське дерево! І каже: «Не годиться на паливо...» І побігла у вишник і 
за півгодини нарубала тоненьких вишеньок, які годяться і на підпал, 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 придатний?»— 
то вона б сказала: «Ого, ще й як!». А якби Винниченка спитали: «Чи українська 
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 ковбас і не схоче слухати промов, скерованих до руйнації власного добробу-
ту...» 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». 

Т. Осьмачка. 
«Старший боярин». Розділ сьомий.
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ПЕРЕРВА НА УРОК-ТАНДЕМ
«ПСИХОЛОГІЗМ ХАРАКТЕРІВ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ 

ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА»

І урок
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО «САЛДАТИКИ!»: 

РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ
УРОК У 10 КЛАСІ від О. Болюк 

(спеціалізована ЗШ  № 6 Кіровоградської міської ради)

 Замість передмови або методичні рекомендації щодо 
проведення уроку

 
 Постать нашого земляка -– уродженця Єлисаветграда Володи-
мира Винниченка – знакова: він належить до особистостей, що знаходять-
ся над часом і простором. Переосмислення та інтерпретація його творів 
буде відбуватися постійно, тому що геніальності такого масштабу завж-
ди переростають власну епоху та націлені в майбуття. Урок літератури 
рідного краю, як і вивчення творчості митця в інших регіонах України, 
доцільно почати з демонстрації старих фотографій міста Єлисаветграда 
тієї епохи, яких, до речі, учні познаходили безліч у мережі Internet. Це 
відтворить той простір, де виростав і формувався юний Володимир 
Винниченко. Дозволить зробити акцент на формуванні характеру пись-
менника, який відображено в образі Федька-халамидника.
 Проблемою, що винесена в тему уроку за твором В. Винни-
ченка «Салдатики!», є роль особистості в історії. Тому можна залучити 
учнів до підготовчої роботи - роздрукувати портрети особистостей, які, 
на їхню (учнів) думку, мали великий вплив на світову історію. У подаль-
шому ці постаті порівняти з образом головного героя – Явтуха; окресли-
ти схоже та відмінне, зауваживши при цьому, що даний персонаж – це 
збірний образ народних діячів тієї непростої, багато в чому вирішальної 
епохи. Та й у біографії Винниченка є момент, коли він у 1902 році про-
пагував серед київського пролетаріату, потім був вимушений емігрувати 
до Галичини.
 Урок пропоную побудувати у формі занурення в психологію 
головного героя як такого, що формує в собі якості лідера; дослідити 
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за текстом оповідання моменти перетворення пересічної особистості в 
людину, яка змогла повести за собою інших. Звісно, не оминаючи при 
цьому художніх деталей, кольористики, показових описових конструк-
цій, метафор, тощо.
 Слід наголосити також на існуванні двох часових просторів, які 
органічно переходять один в одного, об’єднуючись і створюючи один 
реальний у творі час.
 Кульмінацією оповідання є психопогічний двобій Явтух – 
Офіцерик. Разом з учнями, добираючи цитати з тексту, складається 
порівняльна таблиця до характеристики цих персонажів. При цьому 
слід звернути увагу на такий момент: зрозуміло, що Явтух виступає за 
своє, рідне, за долю односельців, а хто такий молоденький офіцерик? 
Це недавній випускник військового училища, юнак, що виховувався в 
ненависті до українців і складав присягу цареві. Отже, бачимо, що влада 
зіштовхнула між собою дві сили – селян та солдатів, поставивши на чолі 
останніх юнака. Тому робимо висновок, що переможців у двобої валка-
солдати немає... Адже ці події були тільки початком трагедій, які розгор-
нулися згодом на теренах колишньої Російської імперії. Це оповідання 
дає відповіді на багато питань з драматичної історії нашої держави.
 Підсумком уроку буде перелік рис, що складають новатор-
ство митця. Це і новаторство стилю (зміна часових просторів тво-
ру), психологізм зображення персонажів, підсилена кольористика, 
асоціативність образів-символів.
 Тема: Урок літератури рідного краю. Володимир Винниченко 
«Салдатики!» Роль особистості в історії.
 Мета: показати художній та політичний талант нашого земляка
В. Винниченка; дослідити на прикладі оповідання «Салдатики!» особ-
ливості художнього стилю письменника; зробити висновок про роль 
особистості у вирі історичних подій; побачити, як розкривається у творі 
проблема психології лідерства та політичні й соціальні передумови по-
валення уряду в самодержавній Росії, до складу якої входила й Україна.
 Метод: бесіда, робота з текстом, аналітичні дослідження, 
компаративні зіставлення, ілюстративний матеріал з мережі Internet.

Хід уроку:
I. Організаційний момент.
II. Оголошення теми, мети уроку.
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III. Актуалізація опорних знань учнів. 
Вступна бесіда.

• Яких ви знаєте письменників та поетів Кіровоградщини?
• Хто з цих митців походить саме з нашого міста? 

IV.    Сприйняття    та    засвоєння    учнями навчального матеріалу.
• В.К.Винниченко й наше місто. Життєвий і творчий шлях пись-

менника.
16 липня (28 за н. ст.) 1880 року в місті Єлисаветграді в родині се-

лянина-землевласника Кирила Винниченка і хазяйки постоялого двору 
Явдохи Павленко народився син Володимир. Ще у народній школі Вин-
ниченко виявив неабиякі здібності до навчання, і вчителька переконала 
батьків продовжити освіту дитини. Незважаючи на матеріальні нестат-
ки, вони віддали Володимира до Єлисаветградської гімназії.

Гімназійні вчителі та учні зустріли малого українця насмішками. 
Його українська вимова, бідний одяг викликали ворожість. Разом з тим 
для нього самого чіткіше окреслилося, що світ ділиться на бідних і ба-
гатих, мова - на панську та мужицьку. Це викликало протест у хлопчика 
- дійову реакцію (саме така особистість описана в оповіданні «Федько-
халамидник»): були й бійки з учнями, й розбивання шибок у вчителів.

У старших класах Винниченко бере участь у революційній ор-
ганізації, пише поему, за яку одержує тиждень «карцеру», його виклю-
чають із гімназії.

Екстерном   він   закінчує   уже   Златопільську гімназію.
1901 рік – вступає на юридичний факультет Київського 

університету.
1902 рік – у місячнику «Киевская Старина» виходить повість 

«Сила і краса». Пропагує революційні ідеї серед київського пролетаріату 
(оповідання «Салдатики!»!), потім емігрує до Галичини.

1903 рік – на кордоні заарештований за перевезення революційної 
літератури, з тюрми звільнила перша російська революція у 1905 році.

1917 рік – переїзд на Україну з Москви: Голова генерального 
секретаріату Центральної Ради.

1918 рік – повстання проти гетьмана Скоропадського й німецької 
окупації. Разом з Симоном Петлюрою очолює новий уряд-Директорію.

1919 рік – виїзд за кордон, вихід із Директорії, оселяється в Австрії.
1919-1920-ті роки – переговори з більшовиками. 
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1925 рік – переїзд до Парижа.
1934 рік – з дружиною купують садибу Мужен на півдні Франції.
1930-ті роки – роздуми над утопічною теорією побудови 

ідеального, гармонійного суспільного ладу. Праця «Конкордизм», рома-
ни «Нова заповідь», «Вічний імператив», «Лепрозорій».

1941 рік – арешт: за відмову Винниченка очолити маріонетковий 
уряд на окупованій гітлерівцями Україні.

1950 рік – завершено роботу над романом «Слово за тобою, 
Сталіне!»

6 березня 1951 року – смерть Володимира Винниченка.

2. Проблемно-художній аналіз оповідання «Салдатики!». Малю-
нок із селянських розрухів.

а) Передайте сюжет оповідання.
б) Робота з текстом.
Зачитування перших двох абзаців.
Кольористика   початку   оповідання   насичена.
Нагадує Шевченківську манеру: передача кольорами дійсності. 

До речі, в останні роки життя у Мужені Винниченко захоплювався жи-
вописом, створив більше сотні чудових картин.

Композиція твору схожа на манеру Василя Стефаника: дія 
переміщається у двох напрямах - теперішня реальність та минула, що 
призвела до показаного конфлікту. Такий спосіб художньо створеної 
дійсності використовують багато сучасних режисерів у кінематографі. 
Отже, винниченківський стиль ішов на крок попереду часу.

Словникова робота.
Валка – група людей, машин і т.ін., які стоять в одному ряду або 

рухаються одне за одним. 
Образ Явтуха.
Знайдіть опис у творі – свідчить про спокій і тверду віру.
«Виє голодна собака...» – прорікає страшне, холодне, тяжке.
Занурення у попередню реальність.
Бесіда.
• Як ставилися селяни до свого життя й пана Партнера до появи 

листівок та промови Явтуха?
«Село мов прокинулось...»
• Перша заявка на лідерство – сход у волості. Яким постає тут 
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Явтух?
Бачимо заздалегідь продуману промову, що базується на біблійній 

істині: «Сказано: «В поті лиця їж хліб...».
Перехід від заповіді до декларації прав – «...що той має право на 

землю, хто робить на ній!»
– Які дії на селі відбулися увечері після промови Явтуха?
«Весело запалали печі по хатах, радісно вперше за три-чотири 

місяці снідали селяни тієї ночі».
– Якими бачимо Партнера та його слугу Івана?
– Що протиставив вчинку селян хазяїн? Повернення до сучасної 

реальності в творі.
• Страх перед тим, що солдати будуть стріляти.
• «Я буду битися! Все одно!» – Микола.
• «Ідуть» – лиця засвітилися мукою. Солдати – образ гадюки 

(фото із зображенням цього плазуна – підсилення асоціативного ефек-
ту). Сіре – мов велика гадюка.

• Зачитайте опис офіцера.
Із цього моменту починається психологічний двобій ЯВТУХ 

– ОФІЦЕРИК

Запис-схема у зошитах
ЯВТУХ ОФІЦЕРИК

ясний погляд жовте, безвусе
тверда віра обличчя

твердо-спокійний голос хриплий голос
українська мова російська мова
«Ми не грабили» «морда хохлацкая

«Ми ж з голоду вимирали» 
«...ви ж такі, як ми...»

«Молчать!»

«Салдатики!» «Застрелю!»
«Хай уперед мужик скаже!»
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Українська національна
 свідомість

Російська імперія

 Згадується пророцтво Тараса Шевченка: «І потечуть ріки 
крові...»

Скажіть, яка третя політична сила з’являється у цей переломний 
період у царській Росії?

V. Підсумок уроку.
у зошитах У чому символічне закінчення твору?
– Чи залишились переможці у протиставленні валка-солдати?
Особливості творчої манери Володимира Винниченка:
• новаторство стилю;
• психологізм зображення персонажів;
• кольористика;
• асоціативність образів-символів.

VI. Домашнє завдання.
Прочитати Біблію, «Старий та Новий заповіт», «Десять запові-

дей». Продумати, які герої твору «Салдатики!» дотримувалися біблій-
них заповідей.

ІІ урок
ЯК НАРОДЖУЄТЬСЯ ЛІДЕР

Комбінований урок за новелою В. Винниченка «Салдатики!» у 10 
класі від О. Голик (ЗШ № 20 Кіровоградської міської ради)

Треба вбити неправду, тоді і всім легше буде.
   В. Винниченко. «Салдатики!»

 Мета: працюючи над ідейно-тематичним аналізом новели, 
зацікавити учнів художньою прозою В. Винниченка, показати крайню 
загостреність конфлікту, лаконізм зображення подій, психологічну вмо-
тивованість вчинків персонажів; сфокусувати увагу учнів на проблеми 
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й викликати інтерес до обговорюваної теми; розвивати вміння аргу-
ментовано передавати власні роздуми; домогтися усвідомлення учнями 
художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, 
її думок, переживань; виховувати почуття людської гідності, доброти, 
любові, справедливості.

Історична довідка:
 У 1905 році в Україні був поширений масовий страйковий рух. 
Відбулося 1900 селянських заворушень.
ХІД УРОКУ:

• Мотивація навчальної діяльності школярів.
• Актуалізація опорних знань учнів. 

Мозковий штурм
— Що ви знаєте про жанр новели? Наведіть приклади.
— Назвіть новели, прочитані вами самостійно або вивчені на 

уроках української та зарубіжної літератур. 
— Що називається психологічною новелою? 
— Кого називали майстром психологічної новели в історії ук-

раїнської та світової літератур ?

Теорія літератури
Новела — (від іт. novella — новина) — один із прозових жанрів, 

близьких до оповідання. Новела — це дуже стислий твір переважно про 
одну якусь незвичайну подію, що стала  поворотною в долі персонажа чи 
кількох головних персонажів; іноді новелу називають сестрою драми.

 
Зачаровує різноманітність і глибина його спостережень, тон-

кість проникнення у психіку людини. Уміння входити «в шкуру» 
свого героя і думати його думками, відчувати його чуттям.

Михайло Мольнар
В. Винниченко

прикмети ранньої новелістики
напружена 
сюжетна
інтрига

складні 
психологічні 

колізії

точність і колорит-
ність змалювання 

сцен 
масового дійства
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•  Робота над ідейно-тематичним аналізом новели.
Учитель. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з творчіс-

тю В. Винниченка — нашого земляка. На минулому уроці ви записали в 
зошити план за допомогою якого і готувалися до цього уроку. Щоб вам 
було зручніше, пункти плану записані також на дошці.

План
1. Страшні картини голодного існування селянської бідноти, не-

щадної експлуатації їх поміщиками, грабування державою.
2. Поява організатора й керівника самочинних дій селян з екс-

пропріації поміщицького майна. Образ Явтуха.
3. Болючий страх людей, наляканих приходом неминучої кари, й 

водночас їхні одностайність, згуртованість, непохитність під час сутич-
ки з ворогом.

4. Солідаризація селян з повсталим народом. 

Словникова робота
Експропріація — примусове відбирання майна в кого-небудь. 

Солідаризація — взаємопоміч, побратимство.
•  Система запитань та завдань.
— Про події якого часу йдеться у творі?
— Поясніть назву новели і її підзаголовок.
— Прочитайте І абзац. Поясніть, як автор за допомогою опису 

природи намагається передати внутрішній стан людей, як готує читача 
до сприйняття твору

— Який настрій домінує? (Передчуття небезпеки, тривоги).
— Чому валка селян стоїть за селом і «чогось чекає»?

«Чогось»
почуття тривоги

невідомість неясність непевненість

(Кожен розуміє, що має щось статись, але що?!)
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— Чому люди вийшли стрічати солдатів аж за село?
— Зверніть увагу на опис селян. (Робота з текстом)
— Чому сказано, що вийшли на вигін всі, «навіть старі діди»?
— Чи бажаних гостей чекали люди?
— Хто заспокоює людей?
— Знайдіть і зачитайте опис Явтуха.
— Що називається літературним портретом? 

Теорія літератури
Портрет (фр. portrait) — у літературному творі це зображення 

зовнішності людини — обличчя, постаті, одягу та взуття, манери три-
матися, жестів тощо. За допомогою портрета письменник дає читачеві 
зорове уявлення про персонажа.

— Хто такий Явтух? Що ви про нього можете розказати? (Робота 
з текстом).

— На яку портретну деталь в образі Явтуха автор звертає особ-
ливу увагу? (Очі).

— Чому саме очі? (Ознака відкритості Явтухової вдачі).
— Завдяки яким рисам вдачі Явтух стає селянським ватажком 

(неформальним лідером односельців)? (Він викликає до себе довіру, не 
вміє лукавити, чесний, добрий).

— Чи важливі перелічені риси для лідера?

Словникова робота
Лідер — той, хто завжди попереду.
— Як Явтух зумів вплинути на людей, заспокоїти їх?
— Що спричинило появу лідера? (Суб’єктивні та об’єктивні фак-

тори). 

Словникова робота.
Фактор — умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.

Об’єктивний фактор — пов’язаний з обставинами, що від люди-
ни не залежать; реальний, дійсний, протилежний суб’єктивному.

Суб’єктивний фактор — безпосередньо випливає з рис характеру, 
волі, вчинків людини; протилежний об’єктивному.
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— Як у новелі «Салдатики!» розкрито психологію лідерства?
— Що зробило Явтуха лідером? (Нестандартні обставини).
— Чому письменник пише: «...десь на селі виє голодна собака, 

мов прорікаючи щось страшне, холодне, тяжке»?
— Розкажіть про страшні картини голодного існування селянсь-

кої бідноти, нещадної експлуатації їх поміщиками, грабування держа-
вою. Зачитайте з тексту.

— Як ви розумієте слова: «Село мов прокинулося»?
— Чому знову повторюється, що селяни працювали, «...ніби чо-

гось чекаючи»?
— Чого чекали люди?
— Чи здійснилася мрія селян? Що ви про це знаєте з історії?
— Що спонукало людей замислитися над своїм життям? (Читан-

ня прокламацій, важка праця, нестерпні умови життя).
— Чи читав прокламації Явтух? («...і дуже замислився»).
— Кому належала ідея скликати сход? (Явтухові).
— Чому староста послухався Явтуха? (Формальний лідер визнав 

перевагу лідера неформального).
—Що закріпило за Явтухом роль ватажка? (Виступ).

Явтух 
– ватажок  селян

Робота в парах. Заповнення таблиці «Як народжується лідер».

Суб’єктивні фактори

Добра, ясна усмішка

Твердий, ясний 
погляд

Тверде, ненарушиме 
світиться на лиці 

Дзвінко й голосно 
говорить

Спокій і тверда віра 
в очах

Відповідальність за 
долю селян

Об’єктивні фактори

Голод у селі 

Мізерна платня за 
роботу

Політичні 
прокламації

Поява колективної 
свідомості

Усвідомлення 
соціальної 
нерівності

Передреволюційна 
ситуація
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—Зверніть увагу на виступ Явтуха. Що називається монологом? 

Теорія літератури
Монолог (від гр. monуlogos, із monos — один і logos — слово, 

мова) — роздуми персонажа вголос; розмова з самим собою, не розра-
хована на втручання інших.

— До чого апелює Явтух? (До християнської свідомості).
— Звідки рядки, які він цитує? (З Євангелія).
— Що є рефреном цієї схвильованої промови? (Заклик «убити 

неправду»). 

Теорія літератури
Рефрен (від фр. refrain — приспів) — повторення якогось рядка 

або низки рядків у кінці строфи.
— Чому люди слухали Явтуха як «зачаровані»?
— Зверніть увагу на епіграф. Поясніть слова Явтуха.
—  В чому ж полягає селянська справедливість? (Відібрати й 

поділити порівну).
— Якою була реакція селян на ці слова?
— Про що свідчить виступ селян? (Народилася нова політична 

сила).
— Які причини змусили селян забрати хліб із панських амбарів?
— Чому люди, забравши хліб у пана, дякували один одному?
— Поясніть слова: «Весело запалали печі по хатах, весело, радіс-

но, вперше за три-чотири місяці снідали селяни тієї ночі».
— Назвіть художню деталь.
— Що називається художньою деталлю? 

Теорія літератури
Художня деталь (від фр. detail — подробиця) — подробиця, риса 

або штрих, що роблять зображувану автором картину особливо яскра-
вою і глибокою за змістом.

— Який основний художній прийом використовує автор у творі? 

Теорія літератури
Ретроспектива — повернення назад.
— Явтух — селянин мудрий чи наївний? Обґрунтуйте свої думки.
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— Чи знайшов він потрібні слова, щоб розказати «салдати-
кам» правду? (Сила віри Явтуха передається не тільки селянам, а й 
потенційним карателям, яких він називає «салдатиками», «рідними», 
«браттями»).

— Яка логіка Явтуха, цієї щирої людини? («Стріляли, бо не знали 
правди, а знатимуть — не стрілятимуть»).

— Яка ж вона — селянська правда?
— Як автор називає ватажка «салдатиків»? (Офіцерик). Чому 

саме так?
— Де в творі найнапруженіший момент? Як він називається? 

Теорія літератури
Кульмінація (від лат. culmen — вершина) — найвище напружен-

ня в розвитку сюжетної дії, коли художній конфлікт досягає найбільшої 
гостроти і відбувається злам, що готує розв’язку. Це найбільше випро-
бування для людей, що ведуть боротьбу.

— Чого хотів добитися Явтух, вийшовши разом з односельцями 
назустріч солдатам? (Уникнути кровопролиття).

— Чи вдалося Явтухові досягти мети?
— Розкажіть, що відбулося між повсталим селянством і солдатами.
— Чому «салдатики» дослухалися до слів Явтуха? (Відчули, що 

він говорить правду. Навколо нього концентрується енергія добра, лю-
дяності, справедливості).

— Про що свідчить розв’язка твору? (Відбувається своєрідний 
двобій між ватажками ворогуючих сторін, коли перемога одного означа-
ла перемогу всього війська і відвертала велике кровопролиття. Солдати 
і селяни залишали вигін без бою, забираючи тіла убитих).

— Чи сподівалися ви саме на таку розв’язку твору?
— Чи відбулася перемога? Хто ж переміг?

Так Ні

Перемога відбулася — і неабияка! Людська гідність здолала 
рабський послух, сила духу — «шкурний» інстинкт, віра — страх, доб-
ро — побороло зло. І забезпечила цю перемогу сильна особистість, що 
вийшла за рамки мізерного егоїзму, перейнялася сама і перейняла інших 
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силою, вірою в неминуче торжество справедливості, а головне —
задля цього пожертвувала своїм життям. 

Ономастична хвилинка
— Що означає ім ‘я Явтух? 
Явтух (Євтух, Євтихій) — гр. eytyches — щасливий.

Дискусійна сітка Алверманна
Так

Чи можна назвати 
Явтуха (новела В. 
Винниченка «Сал-
датики!») щасливою 
людиною?

Ні

Своєю смертю Явтух рятує від смерті інших. І це робить його 
щасливим. Як в Біблії сказано: «Смертію смерть поправ», утвердивши 
віру в людяність 

Підсумок уроку
— Чи стало для вас знайомство з творчістю В. Винниченка 

відкриттям?
— На що автор звертає увагу в новелі «Салдатики!»?
—Які моральні й духовні цінності відстоює митець діями і вчин-

ками сво
Поетична хвилинка

Читання поезії, присвяченої В. Винниченку, яку написала наша 
землячка Ярослава Бабич.

ВИННИЧЕНКУ
Усі дороги сходяться до Риму, 
Можливо, й так, бо різні є шляхи. 
Та з них один веде на батьківщину, 
По ньому пам’ять стелить рушники. 
Моїх степів завіяні криниці,
Тут сонце вдень гостріше од ножа, 
Тут у озер глибокії зіниці, 
А Франція холодна і чужа. 
Минуть роки, і слово, мов жарину, 
Лелеки в рідні понесуть краї, 
Осяють світлом змучену Вкраїну... 
Народе мій, не втратити б її.
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Рефлексія
— Що нового виніс я із сьогоднішнього уроку?
— Що було найцікавішим на уроці?
— Що найважливішим?
— На які запитання (з приводу вивченого) хотілося б почути від-

повіді в майбутньому?

Підсумкове слово вчителя
Володимир Виниченко будує конфлікт на протистоянні 

соціальних контрастів. Він не шукає компромісів, а, навпаки, акцентує 
увагу на неможливості мирного залагодження зіткнень, які намітилися.

Найпопулярніший український письменник початку XX ст., який 
був заборонений, спаплюжений, замурований у спецфондах, знову при-
йшов до нас, щоб допомогти духовному відродженню України, якій він 
до останнього подиху віддав своє життя.

Самооцінювання 
(оцініть себе за кожним із визначених напрямків від 0 до 2 балів).

1. Я ретельно працював над завданням
2. Я висловлював нові ідеї
3. Я вносив пропозиції
4. Я допомагав іншим
5. Я брав активну участь у роботі над твором
6. Я вдало узагальнював думки інших, робив висновки

Оцінка учня:  
Оцінка вчителя:  
Загальна кількість балів:        

Домашнє завдання. Інструктаж до виконання
1. Прочитати кілька новел письменника, про які не йшлося на уроці.
2. Описати внутрішній стан героя:
а) від свого імені;
б) від його імені.
3.  Написати письмову роботу на тему: «Чому я хвилювалася 

(–вся), читаючи?» (За бажанням)
4.  Дібрати матеріали до альбому «Забуті й повернені імена».
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Тестові завдання з української літератури до теми:
В. ВИННИЧЕНКО. НОВЕЛА «САЛДАТИКИ!»

1. Героєм якої новели В.Винниченка є селянин Явтух:
А) «Суд»;
Б) «Салдатики!»;
В) «Контрасти»; 
Г) «Краса та сила»?

2. Як називається такий літературний засіб: «Всі не спускали очей 
з сірої гадюки, що вже переверталася помалу у живий сірий тин людей»:

A) метафора; 
Б) гіпербола;
B) анафора; 
Г) літота?

3.  Чий перед вами портрет: «Невеличкий, сухенький чоловік у 
рудій свиті»?

A) Явтуха; 
Б) Миколи;
B) офіцерика; 
Г) партнера.

4. Події яких років відтворено в новелі «Салдатики!»?
A) 1905 року; 
Б) 1917 року;
B) 1920 року; 
Г) 1933 року.

5. Звідки взяті ці слова: «В поті лиця їж хліб»?
A) Біблія;
Б) Євангеліє;
B) Псалтир;
Г) слова Явтуха.

6. Як жанрово визначають твір В. Винниченка «Салдатики!»?
A) оповідання; 
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Б) новела;
B) роман; 
Г) повість.

7. Коли була написана новела «Салдатики!»?
A) 1905 року; 
Б) 1917 року;
B)1906 року; 
Г) 1920 року.

8. До якої збірки увіходить новела «Салдатики!»?
A) «Краса і сила»; 
Б) «Нова доба»;
B) «Намисто»;
Г) «Сила і краса».

9. Тематична спрямованість твору:
A) придушення селянських заворушень; Б) життєві перипетії;
B) філософія людського життя;
Г) доля людей, викинутих за межі життя?

10. Хто переміг у новелі «Салдатики!»?
A) Явтух;
Б) офіцерик;
B) народ;
Г) солдатики.

11. Які події відображені в новелі «Салдатики!»?
A) селянські заворушення; 
Б) події громадянської війни;
В)голод 1920 року; 
Г) події 1917 року.

12. Яку стилістичну роль виконує «суржик» у творі?
A) посилює сприйняття новели; 
Б) художня деталь;
B) соціальний контраст; 
Г) так раніше розмовляли. 
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Напередодні еміграційних поневірянь
Після звільнення В. Винниченко півтора року провів у гарячко-

витій роботі революціонера-пропагандиста. Вів «кочове» життя, манд-
руючи по Україні, зустрічаючись з безліччю людей, що дало йому, пись-
меннику, золотий запас спостережень і вражень.

У 1905 р., скориставшись тим, що під натиском революційних 
подій самодержавний поліційний режим дещо послабився, В. Винни-
ченко  домагається відновлення його на юридичному факультеті Київсь-
кого університету, складає іспити (знову екстерном) і отримує документ 
здобуття вищої освіти.

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

Деякі з них вийшли окремими книжечками («Боротьба», «Суд», 
«Солдатики!», «Роботи!» - 1903 р.). Тоді ж у Львові було видано і пер-
шу прозову збірку молодого письменника  - «Повісті  й оповідання», до 
її складу ввійшло п’ять творів – «Боротьба», «Антрепреньор Гаркун-
Задунайський», «Біля машини», «Сила і краса» та «Суд». А в 1906 
р. київське видавництво «Вік» випустило ще одну збірку «вибрано-
го»  Винниченка під назвою «Краса і сила». Це саме її І. Франко вітав 
захоплено-радісним вигуком: «І відкіля ти такий узявся?»

Коли ж революційне піднесення пішло на спад, Володимира Вин-
ниченка арештували втретє. Сталося це у вересні 1906 р. У «третій полі-
тичній» Лук’янівської тюрми разом з В. Винниченком чекали результатів 
слідства А. Жук, В. Степанківський, С. Єфремов. «Нас обвинувачувано 
в «українській змові», осередком якої мала б бути редакція «Громадсь-
кої думки», — згадував згодом В. Степанківський. – Там, на Лук’янівці, 
щоб згаяти б час, Винниченко і я взялися студіювати англійську мову, 
Єфремов же студіював французьку... Десь під кінець квітня або радше 
на початку травня 1907 року приятелі Єфремова розстаралися й виб-
рали його на поруки. Опісля незабаром вийшов на волю й Винниченко 
під заставу 500 карбованців, 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». 
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В день, коли мав відбутися суд, В. Винниченко і 
В. Степанківський перейшли австрійський кордон. Завершувався 
цілий період у політичній і літературній біографії Володимира Вин-
ниченка. 

***
«І кашлянув Гордій, почувши у панотцевих словах правду, яку 

заперечити не можна, але яка його власної правди в душі не затемни-
ла, а, навпаки, зробила її милішою і більше вартої уваги і жалю, як і 
сама хлопцева доля, захитана останніми днями. Кашлянув, подивився 
навкруги і зрозумів, що трапиться щось несподіване для всіх і для ньо-
го. І трапиться таке, якого вже обминути ніяк не можна і яке кине все 
його почуттєве життя з найвищої точки небезпеки на найнижчу скелю, 
підсунуту колишніми обставинами побуту та виховання. Кашлянув і по-
чав 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 Пелгусія Перепічки я їздив у Київ, аби тільки по-
бачити п’єсу «Молода кров». Але Винниченко для мене має значення не 
тільки як художник слова. Він з кожного твору виступає ще як соціял-
демократ, який говорить моїй свідомості, що треба конче спілкуватися з 
міським українським робочим людом і відняти у поміщиків землю для 
«незаможного» українського селянства. А на Україні, ми знаємо, все 
поміщицтво чужонаціональне. Тому горожанської війни не буде, а буде 
національна навіть у спрямуванні на відняття дібр у можновладців. Про 
що потурбуються і партійні товариші, і такі, як я, прихильники рідної 
культури.»

Т. Осьмачка.
 «Старший боярин». Розділ сьомий.
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ 
(продовження)

СУДНИЙ  ВИМІР
 

 23 лютого 1917 року (8 березня за новим стилем) петроград-
ські робітники, обурені нестачею продуктів, оголосили страйк. Сол-
дати відмовилися стріляти в людей і перейшли на бік робітників. 
Вулиці російської столиці наповнилися демонстрантами. Микола ІІ 
зрікся престолу, уряд розбігся, жандарми поховалися. У країні поча-
лося безладдя.

МАРКСИЗМ В. ВИННИЧЕНКА: «ЗА» І «ПРОТИ»
 На матеріалі публіцистики та щоденникових записів початку 
XX століття розглядаються суспільно-політичні погляди В. Винничен-
ка — письменника і політика. Акцентується увага на конфлікті між ко-
муністичним світоглядом і національним самоусвідомленням митця.
 Прихильність у кінці минулого і на початку цього століття ба-
гатьох молодих людей до соціалістично-комуністичних ідей та револю-
ційної діяльності, що мала за мету ці ідеї реально ствердити в житті, 
пояснюється перш за все тим, що в соціалістичному ладі вони бачили 
альтернативу тогочасному молодому, агресивному, соціально не за-
гнузданому капіталізмові. Культурно-просвітницький, гуманістичний 
прогрес, що став особливо відчутним у цей період, не міг змиритися із 
соціальною нерівністю, яскраво вираженою класовою диференціацією 
в суспільстві. Ось чому мрія про майбутній демократичний і соціально 
справедливий суспільний устрій немов магніт притягувала до себе бага-
тьох чесних і прогресивно мислячих людей. Соціал-демократичний рух 
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ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

 В Києві я пробув тоді в початку 1917 року не більше двох тиж-
нів, 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 їха-
ти в Фінляндію, але через Москву, щоб побачитись з Винниченком та з 
Грушевським, 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 Винниченко почав мене розраджувати, 
кажучи, що там тепер небезпечно для росіян, бо фіни готуються до пов-
стання і масами тікають добровольцями в німецьку армію, боячися, щоб 
російський уряд не зробив у Фінляндії мобілізації, як цього тоді доби-
валася російська 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 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 

охопив усю Європу, Північну Америку. І слід сказати, що він відіграв ве-
личезну роль в облагородженні «дикого» капіталізму, змушуючи уряди 
дотримуватися більш справедливої у соціальному плані політики. Тож 
цілком природно було бачити молодого Винниченка в рядах революціо-
нерів соціал-демократичного спрямування.
 Становлення світогляду митця досить повно прослідковується 
в його публіцистиці та щоденникових записах. Перш за все слід сказа-
ти про соціалістичні погляди Винниченка, його марксистське розуміння 
історії. Як це часто бувало у Винниченка, натури, сповненої протиріч 
та конфліктів, його марксистсько-соціалістичні погляди були особли-
вими. І. Лисяк-Рудницький відзначав, що Винниченко, «бувши люди-
ною небуденних і різноманітних природних здібностей, не мав систе-
матичної політичної освіти». Більшість його публіцистичних творів 
свідчать про те, що марксизм його має далеко не глибокий науковий, 
а скоріше практичний характер, до якого додається ще «бунтарський 
дух і зненависть до всякого начальства». Причини тут, думаю, скоріше 
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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 Петрограді 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 прий-
няти пропозицію Винниченків зостатися на якийсь час у них. Місця у 
них було досить, бо кватирю вони наймали 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 на-
роду, 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 військове знаряддя. Оповідали, що в Петрограді сподіваються 
загальної забастовки (страйку), розрухів, а через те поліція запаслася 

об’єктивного, ніж суб’єктивного характеру.
 Належним чином студіювати соціалістичні вчення у невтомно-
го революціонера, який займався практичною діяльністю, неодноразово 
перебував у в’язниці, а головне — плідно працював на літературній ниві, 
просто не було часу. При цьому Винниченко більшу частину свого сві-
домого життя виступав як переконаний марксист. Ярослав Пеленський 
навіть називав його «нешлюбною дитиною Карла Маркса з вродливою 
й темпераментною українською молодицею». І додавав: «Він був дуже 
репрезентативний для нашого мислення чи, точніше кажучи, для нашого 
несистемного і нелогічного мислення». А Лисяк-Рудницький зауважу-
вав: «З вчення Маркса і Енгельса Винниченко сприйняв тільки есхато-
логічно-утопійну, але не пізнавально-наукову частину. Його в марксизмі 
захоплювали такі речі, як протест проти несправедливості капіталістич-
ного ладу, міт пролетарської революції, візія майбутнього ідеального со-
ціалістичного суспільства. Його розуміння марксистської теорії не під-
носилося понад рівень популярних брошур. Винниченка можна вважати 
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великим числом кулеметів, які розставляє по дахах, круг поліційних  
участків 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 бюрократія, і зможе краще улашту-
вати відпорну силу проти німецького наступу. Цар, а особливо, кажуть, 
цариця, намірились увійти в згоду з Германією і зробити сепаратний 
мир, бо в противнім разі ім загрожує обмеження самодержавної вла-
ди. Кажуть, що прем’єр-міністр Протопопов, спираючися на Распутіна, 
придбав велике довір’я в царя 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 перемогу над німцями, а коли цар буде упиратись, то все 
може скінчитися для нього катастрофою...
 — Що  ж,   ви  сподіваєтесь  революції?  —  питаю  в  одного  
кадета з Земського cоюзу, з яким мене познайомив Ніковський, але пріз-

ідеологом українського націонал-комунізму в тому сенсі, що в його (…) 
публіцистиці пластично виражені настрої, емоційний клімат, притаман-
ні цьому середовищу».
 Незважаючи на це, з властивою йому сміливістю Винниченко 
береться за трактування марксизму, більше того — за створення схеми 
українського марксизму, який, на його думку, слід розглядати не лише як 
партію, як економічне вчення, а й у тісному зв’язку з етикою, естетикою 
і філософією. Стаття «Спостереження непрофесіонала» з підназвою 
«Марксізм і мистецтво», яка вийшла в журналі «Дзвін» (1913. — № 12), 
дає добру нагоду зрозуміти суть Винниченкового бачення марксизму. 
Стаття полемічна, і автор, відповідаючи Юрію Яровому, який написав 
рецензію на перший том «Дзвону», виказує свої погляди на основні по-
ложення цього вчення: буття визначає свідомість, історія — це боротьба 
класів, рух — це все і т. п. При цьому Винниченко виявляє себе швидше 
гарним письменником, який уміє образно мислити, ніж добре теоретич-
но підкованим політиком: «Марксізм — се не рука, не орган одного тіла, 
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вище якого я вже забув.
 — Боже сохрани! Все повинно кінчитися дворцовим переворо-
том, як з Павлом Петровичем, — відповів потихеньку кадет.
 
СУЧАСНА ПРОРОСІЙСЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД ВЕЛЛЕРА МИ-
ХАЙЛА ТА БУРОВСЬКОГО АНДРІЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ИСТО-
РИЯ БЕЗУМНОЙ ВОЙНЫ» ( М. Веллер, А. Буровский. Гражданская 
история безумной войны.- Москва: Издательство «АСТ», 2007.- 639 с.)

УКРАИНСКИЙ КУЛЬБИТ
 Не успел пасть русский царизм — как уже 4 марта 1917 три 
социалистические украинские партии — эсеры, социал-демократы и 
социал-федералисты — создали Украинскую Социалистическую Раду. 
В июне провозгласили Украинскую Народную Республику. Но, желая 
полной законности своих действий, согласились ждать, пока соберется 
в Петрограде Учредительное Собрание и де-юре утвердит это законное 
решение.
 Однако 7 ноября 1917 Рада объявила автономное Украинское 
государство в составе России: октябрьский переворот она не признает, 
законным правительством продолжает считать Временное, Учредитель-
ного Собрания по-прежнему ждет, а от каких бы то ни было решений  

а нове тіло, дитина, яка росте в лоні матері — старого громадянства. Се 
нова соціальна істота з власними руками, ногами, серцем, розумом».
 Марксизм із його класовою непримиренністю він трактує як 
вчення про найвищу терпимість. З усього видно, що В. Винниченко 
не марксист, хоча й проголошує себе таким, а швидше — пропагатор 
загальнолюдських цінностей, не соціаліст, а великий мрійник. «І тільки 
один марксізм, — пише він, — дає задоволення свому непереможному, 
вічному стремлінню людини зазирнути в майбутнє. На далекому про-
сторі людського життя він ставить пункт спочинку, пункт, до якого мож-
на й треба прокладати свою путь. Хай тепер темно, тісно, тяжко. Хай 
гинуть наші сили в боротьбі, в трудних усиллях, хай на перший погляд 
сі усилля, ся боротьба безплодна, марна, — ми знаємо, ми віримо, ми 
бачимо далекий пункт, де ясно, де вільно, де радіусами зійдуться всі 
витрачені нами сили».
  Побудові соціально справедливого суспільства Винниченко 
присвячує все своє життя, його соціалістичні погляди, які йшли від 
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Совнаркома считает себя полностью свободной. 
 Все бы ничего, новая власть может пока погодить, решая более 
срочные и жизненно необходимые задачи. Но:
 Начинаются брестские переговоры большевиков с немцами. 
А Германия, ясное дело, имеет в виду оккупацию и эксплуатацию всех 
прилегающих на западе территорий, и Украины — в первую очередь: 
хлеб, масло, мясо, кожи. Германия истощена, там есть нечего. А боль-
шевики не контролируют Украину! А немцы на них давят! 
В конце ноября в Киеве состоится I Съезд Советов Украины, который 
полностью одобряет все действия Рады. Немногочисленные большеви-
ки покидают зал.
 И в начале декабря в Харькове собирается уже большевистский 
съезд советов, объявляющий себя Съездом Советов Украины, причем 
единственно законным. А тот, что был в Киеве, они объявляют незакон-
ным. И провозглашается Украинская Советская Республика со столицей 
в Харькове. И она заключает договор о взаимопомощи и всем хорошем 
с Советской Россией. А Раду объявляет вне закона.
 Но где территория этого условно-буферно-марионеточного го-
сударства? Украинские-то все территории под Украинской Народной 

марксизму, заслуговують повагу в тому розумінні, що він намагаєть-
ся не зраджувати їх, завжди залишається вірним принципу «чесності з 
собою». Дещо пізніше, у 1920 році, в «Листі до клясово несвідомої ук-
раїнської інтелігенції» він заявляє, що переконання, які він мав у 1902 
році, «в суті своїй не змінилися», вони лише перейшли із сфери нездій-
снюваної у ту, що втілилася в життя». Проте перемога соціалістичної 
революції привела, на думку Винниченка, до «внутрішньої дізгармонії» 
в результаті неправильного, як він твердить, розуміння національного 
питання як українськими, так і російськими соціалістами. Винниченко 
пише про гармонізуючу силу комунізму, який «об’єднує національне з 
соціальним, і приводить людину до єдності думки й акції», заявляє, що 
«внутрішні конфлікти не роздирають (…), не роздвоюють» його.
 Знайомлячись зараз із цими щирими визнаннями Винниченка, 
важко позбутися враження, що він, багато в чому утопіст і романтик, ба-
жане і вимріяне намагається видати за дійсне. Пише так, ніби й не мав 
майже двадцятирічного досвіду активного учасника українського со-
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Республикой. И вообще Харьков — это русский город и скорее Ново-
россия.
 Не страшно. На карте рисуют территорию нового государства. 
Харьков и свободные окрестности переходят в юрисдикцию Советской 
Украины, будучи допрежде Новороссией. Ну, Донбасс в том числе и так 
далее. Все это чисто формально.
 И Советская эта Украинская Республика заявляет, что есть часть 
подлинной Украины, единой и более или менее неделимой. И что сидя-
щая теперь в Харькове советская украинская власть есть единственная 
законная власть на территории всего украинского государства. Которое 
сейчас просто расколото злыми самостийниками на две части, а вообще 
неразъемно.
 О-па! И Совнарком выкатывает Киеву ультиматум: признать 
законные полномочия Харькова и подчиниться. Ну, как будто Харьков 
контролирует ситуацию. И имеет право передавать свои полномочия 
Совнаркому насчет Брестского мира, по которому Украина должна быть 
законно оккупирована, а большевики должны обеспечить возможность 
этого. А иначе Германия может и перестать платить большевикам! На 
содержание Красной Гвардии, газет и вообще. (Хотя Совнарком уже вы-
чищает банки и квартиры со шкафами, но деньги лишними не бывают, и 

ціал-демократичного руху, який саме тому, що був власне українським, 
викликав до себе різко негативне ставлення з боку російської соціал-де-
мократії, особливо радикального, більшовицького утворення. Російська 
соціал-демократія зовсім була не схильною підгримувати національно-
визвольні рухи, хай навіть і забарвлені в соціал-демократичні кольори: 
вона, можливо, навіть на інтуїтивному рівні розуміла, що це загрожує 
розвалом Російської імперії. Гармонія між соціальним та національним 
була можливою тільки у Винниченковому варіанті марксизму — «марк-
сизму» мрійливо-утопічному, зромантизованому, такому, який мав дуже 
мало спільного із марксизмом реальним, суворо матеріалістичним, з 
його культом класової боротьби.
 Пропагуючи соціалізм, В. Винниченко залишається палким 
прихильником національного відродження України. Причому в питанні 
національному він виступає значно компетентнішим і впевненішим. 
Ось деякі з думок, висловлених письменником на сторінках журна-
лу «Украинская жизнь», що деякий час виходив у Москві: «Першим, 
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доброе расположение немцев очень важно.)
 Разумеется, Рада ультиматум отвергает, но время тянется. И в 
январе большевики начинают двигать на север красно-анархические 
части с Причерноморья. И события убыстряются! 
 24 января 1918, ввиду наступающих событий, не имея военной 
силы противостоять красным, — Рада объявляет полную независимость 
Украинского государства! (Украинизированная армия, в основном вче-
рашняя российская, не обнаруживает желания драться с русскими же, 
хоть и красными, за торжество украинской мовы и жовто-блакитнего 
прапора. Они соглашались сменить присягу - за паек и возможность 
как-то прожить, но драться?! Офицеры в основном вообще на граж-
данке, а в стане патриотов больше бандитов, не признающих друг дру-
га.) Совершцв этот патриотический поступок, бессильная, но умная 
Рада мгновенно удирает в Житомир. А в Киев уже 26 января вступают 
красные части под командованием бывшего полковника Муравьева, и 
начинается красный террор: буржуев экспроприируют, офицеров (по 
спискам захваченного архива Рады, учет мужчин призывного возраста) 
расстреливают.
 Но того же 26 января представители Рады были уже в Брест-

реальним, насущним і необхідним етапом, реалізацією волі, що 
утверджує себе, є злиття з нацією»; «(…) наша істина — дуже проста. 
Ми українці і хочемо в якості таких жити, розвиватися і творити. Ми 
хочемо якомога менше сил витрачати на засоби розвитку, а тому стоїмо 
за ті психофізичні, етнографічні та інші навички, звички і особливості, 
які виробилися нашим народом за його довге життя». Цікаво, що на пев-
ному етапі боротьби за національне визволення автор допускає союз 
гноблячих і пригноблених класів: «В найскорішому завоюванні (…) 
розвитку національного існування України зацікавлені всі групи і класи 
її».
 На цьому ж етапі боротьби Винниченко шукає конкретних 
шляхів до перемоги. І всі ці шляхи — не революційні. Націоналізація й 
українізація школи, видавнича діяльність, заснована на кооперативних 
засадах, парламентська робота в Державній Думі — ось головні завдан-
ня всіх свідомих українців. Реально оцінюючи шанси нації на визволен-
ня, Винниченко приходить до висновку: «Нам потрібно робити те, що 
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Литовске! И наутро после вступления красных в Киев - 27 января 1918! 
- Германия признает Раду как законное правительство Украины! И за-
ключает с Ним договор. И в том договоре перечисляется все то хорошее, 
что Украина будет поставлять Германии. А Германия и Австро-Венгрия 
введут свои воинские гарнизоны для обеспечения законности и порядка. 
В помощь Раде и  по ее просьбе. И гарантируют помощь в сохранности 
границ. Короче, власть вернется на немецких штыках. Всё лучше, чем в 
чекистском подвале.
 Чуден Днепр при тихой погоде! И редкая птица заключит та-
кой договор даже до середины! А потому что вся территория «Совет-
ской Украинской Республики» со столицей в Харькове есть территория 
Украины «единой и неделимой» – как харьковские большевики сами 
настаивали! И, стало быть, Харьковщина оккупирована  русскими боль-
шевиками точно так же, как сейчас и Киев! Выгнать их вон! И щирые 
украинцы накормят галушками со сметаной справедливую Германию.
Вот так условная территория Харьковской Советской Украинской Ре-
спублики стала вообще  территорией Украины де-юре. Вот так Донбасс 
стал принадлежать Украине, чего отродясь не было. И немцы в него 
вошли! – а имели право по договору!

найвірніше може забезпечити нам у всі часи, за всіх умов і політичну і 
національну долю нашу: йти до нашої демократії. Сила наша в розвит-
ку і організації української демократії, в її самоусвідомленості…». Як 
бачимо, в цих поглядах майже відсутня типово марксистська «класова» 
ортодоксальність. «Що б не чекало нас в майбутньому, — пише далі 
Винниченко, — які б не склалися політичні і державні форми — для нас, 
українців, єдина непорушна опора — це наш народ, наша демократія. І 
якщо життя носієм національних форм обирає демократію і в ній бачить 
своє існування, то не нам, свідомій частині нації, ухилятися від цього 
закону і затримувати його розвиток».
 Значно пізніше, з висоти життєвого досвіду, осмислюючи прой-
дений шлях, Винниченко так сформулював свою суспільно-політичну 
позицію: «Отже, та течія, до якої я належу з перших кроків моєї громад-
ської діяльності (…), є течія всебічного визволення (соціального, націо-
нального, політичного, морального, культурного і т. д.)».
 Загалом публіцистичні твори В. Винниченка свідчать про те, 
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 Н-ну – если по порядку: 9 февралдя 1918 в Киев вошли еще 
красные – 6000 красногвардейцев и матросов под командой Антонова-
Овсеенко. А 1 марта немцы их всех выдавили: они шли вперед, а крас-
ные отходили без боев, и сдали Киев, и оставили всю Украину уже в 
«новых границах».
 ...А потом, летом 1918, немцы решили, что Рада слишком много 
о себе мнит и бдит насчет независимости — и мало контролирует поря-
док на Украине, плохо обеспечивая поставки. И немцы с австрийцами 
курировали организацию Съезда селянских хлеборобов Украины, кото-
рый решил, что Рада плоховато выражает его волю, и вообще чересчур 
Социалистическая.
  (Господи, как я не люблю историков. Они перечисляют факты, 
как попугай произносит слова — не совсем вникая в смысл. Рада была 
Социалистическая. Земля была роздана мужику. С мелкотоварного му-
жика сложно собирать его товар. Зато за свой клочок он идет воевать. А 
нужно — производство попроизводительней — а шуму меньше. Крупные 
имения и латифундии — лучше управлялись, давали больше продукта. 
Ну так? 
 Крупные землевладельцы и арендаторы, помещики и заводчики, 

що він досить реально дивився на речі, орієнтувався в обставинах, 
умів швидко реагувати на події оточуючого світу. Але за певних умов, 
коли Винниченко-теоретик повинен був діяти, його ідеологічні на-
станови, призводили до серйозних помилок. Яскравий приклад 
цьому — Українська революція 1917-1920 років, у якій Винничен-
ко брав участь, виконував перші ролі. Перебування його на посту 
прем’єр-міністра в Центральній раді, Голови Директорії УНР викли-
кало різкі негативні (слід сказати, досить справедливі) оцінки, і в пер-
шу чергу, з боку представників націоналістичного крила українського 
визвольного руху. «Українські соціалісти з В. Винниченком і професо-
ром М. Грушевським на чолі, — зауважував П. Мірчук, — заходили-
ся від самого початку революції з подиву гідною впертістю — приси-
пляти розбуджену національну свідомість українських мас дурманом 
соціалістичного інтернаціоналізму пролетарської революції». Причи-
на таких розбіжностей не лише в тому, що Винниченко і його крити-
ки стояли на протилежних політичних платформах. Істина прихована 
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хотели вернуть свое добро, у многих уже отобранное. И хотели дружить 
с немцами на уровне: ты меня охраняй, помоги вернуть добро, я тебе 
буду гнать продукт и заставлять мужика работать для этого дела, куда он 
денется, жрать хочет. Интересы украинской знати и буржуазии совпали 
с интересами оккупантов. Тем паче что на деятельность социалистов — 
эсеров и эсдеков — немцы уже нагляделись на примере России.) 
 Итак, Съезд выразил недоверие Раде, приведшей страну к рус-
ской большевистской оккупации, сброшенной только вот теперь немца-
ми. И припомнил, что Самостийной Украине свойственны не все эти 
новомодные социалистические русско-жидовские штучки, а доброе и 
крепкое гетманское правление, как при славных предках, пока москали 
не пришли. И постановили устроить гетманство, и выбрали Великим 
Гетманом потомка старого рода Павло Скоропадского.
 Ну, а гетман завел армию поприличней («варту») и приодел сво-
их гайдамаков с элементами национальных костюмов. Недолго музыка 
играла — к концу 1918 с уходом немцев эмигрировал и гетман!
 ...С падением Рады Симон Петлюра, секретарь по военным де-
лам, бежал из Киева и стал «авторитетным полевым командиром»: про-
тив гетмана, против белых, против красных, против атаманов... было 
трудно. С падением гетмана Петлюра вошел в Киев. Туда и белые потом 

глибше, в суперечностях самого політика, його внутрішніх хитаннях, 
які викликані конфліктом між соціальним і національним. Характери-
зуючи В. Винниченка як письменника і політика, Михайло Рудницький 
зауважував, що «великі прикмети та великі хиби перемішані у творах 
Винниченка так само, як у громадській діяльності, що не раз дивувала 
усіх своїми несподіваними змінами, де тактика впливала на ідеологію».
 Перебування на посту Голови Центральної Ради, Голови Дирек-
торії Української Народної Республіки було для Винниченка як великою 
честю, можливістю реалізувати свої мрії, які плекав ще з 1902 року, так 
і великим тягарем, оскільки доводилося вибрати: Україна незалежна, 
але класово диференційована держава, чи Україна «соціалістична, ра-
дянська», з «владою трудового народу», але позбавлена реальної сво-
боди. Проголошення УНР на засадах більшовицької революції в Росії 
не могло привести до побудови справді незалежної держави, оскільки 
виключало з цієї роботи верстви населення, які могли робити це свідомо 
— дрібну та велику буржуазію і частину інтелігенції.
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входили, и красные. Мелькало все быстро, пока не устаканилось уже 
после всего «польского похода».

2
 17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Цен-
тральну Раду. Головою її став Михайло Грушевський, який щой-
но 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, демонс-
трація національної радості, слава визвольній Революції», - писав 
згодом В. Винниченко. Центральну Раду визнали повноважним ор-
ганом Український Національний Конгрес, військовий та селянсь-
кий з’їзди, з’їзд робітників. Маючи довір’я мас, Центральна Рада 
стала, по суті, українським парламентом.
 Подобалося це далеко не всім. Російські консерватори бояли-
ся розпаду «єдиної неділимої». Російські радикали остерігалися, що 
український національний рух порушить « єдність робітничого класу».

 Тому, перебуваючи при владі, Винниченкові доводилося посту-
патися соціальними принципами. І це надзвичайно турбувало і мучило 
керівника уряду. «Знов виникає питання: невже ми самі того не знаючи, 
не відчуваючи, виступаємо як контрреволюціонери? А що як народні 
комісари мають більше рації, ведучи Росію й Україну з нею до соціаль-
ної революції», — запише Винниченко у щоденнику 26 січня 1918 року. 
А буквально через місяць у Бердянську, куди довелося нелегально виї-
хати, переховуючись від більшовиків під керівництвом Муравйова, зно-
ву прийдуть сумніви: «І все ж таки не можна не думати дуже серйозно 
про те, що діється, не можна знов і знов не задавати собі питання, коли 
хочеш бути чесним і щирим, хоч би тільки з самим собою: де правда, де та 
істина, ради якої можна і терпіти страждання і бути готовим до смерті?».
 Не визнаючи більшовицького шляху розвитку суспільства, 
Винниченко в той же час продовжує відстоювати свої соціальні ідеа-
ли і визнає прогресивність соціалістичної революції в Росії. З одного 
боку, він заявляє, що «величезна більшість большевиків «не відають, що 
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     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 радос-
ті, захвату й ентузіазму дійшов до екстазу, до чуття побожності, до 
бажання молитися своїй радості, свойому екстазові. 
 Весь театр з делегатами, з публікою, з кореспондентами га-
зет став на коліна й нечуваним, могутнім, потрясаючим душу хором 
заспівав великий «Заповіт». 
  То був зоряний час Володимира Винниченка. То був тріумф 
романтичного періоду української революції. Винниченка признача-
ють Головою Генерального Секретаріату Центральної Ради.

БІЛЬШОВИЦЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД Ю.СМОЛИЧА З РОМАНУ-
ДИЛОГІЇ «РІК НАРОДЖЕННЯ 1917» 

Карикатурний погляд на Винниченка-урядовця
 Тим часом письменник Володимир Винниченко перебував у стані 
мерихлюндії. Власне, Винниченко мав усі підстави, щоб радіти світом і 
бути з себе самого задоволеним. Адже все складалося на його, Винничен-

творять» (…), що широкі маси несвідомі кінцевої мети того руху, в яко-
му беруть участь (…), що ними керує інстинкт соціальної помсти, ідея 
грубої елементарної справедливості, а також нижчі почування і нахили 
людської природи», і виступає справжнім пророком. З іншого — співає 
осанну «совітській Росії» у 3-му томі «Відродження нації»: «Російська 
робітничо-селянська революція великим досвідом своїм дала наочну 
лекцію реального здійснювання соціальних завдань пролетаріату. Пе-
рейдена Совітською Росією величезна праця над руйнацією панування 
старого громадянства й творенням нового. (…) Ця праця, переведена 
з таким успіхом, з такими наслідками, дала Європі воістину приклад 
соціального чуда, яке підносить захватом революційні живі елементи 
й холодить передсмертною тривогою елементи паразитарні, злочинні, 
гнилі».
 Як бачимо, годі шукати якоїсь постійності в позиціях письмен-
ника. Конфлікт між соціалістично-комуністичними переконаннями та 
яскраво виявленою національною спрямованістю був дуже болючим 
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кову, руч, і  тому, що склалося саме так, була іменно його, Винниченка, за-
слуга: він показав себе видатним державним діячем і дійшлим політиком 
також. Перший етап на шляху боротьби за відродження нації,— ствер-
дження української державності та демократизації її керівництва заразом 
— можна вважати перейденим.
 Тимчасовий уряд таки санкціонував створення генерального сек-
ретаріату, зародка національного уряду на Україні. А проведений щойно 
українськими соціал-демократами Всеукраїнський робітничий з’їзд пос-
лав до українського парламенту, Центральної ради, сто своїх депутатів.
Як же не бути задоволеним, як же не радіти світом Винниченкові — ідео-
логові української державності та лідерові української соціал-демок-
ратії?
 І Володимир Кирилович підхоплюється з місця — він у своєму 
домашньому кабінеті, у власній 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 шансо-
нетки: «Всем приятны, всем полезны помидоры да помидоры...»
Держава є, уряд є,— як же не радіти серцю державного діяча? Керівниц-
тво державою демократизовано й пролетаризовано,— як же не радіти 

для Винниченка і став фактично основним конфліктом його особистіс-
ної драми. Природа цього конфлікту значно глибша, ніж це може зда-
тися з першого, багато в чому ще поверхового, погляду. Конфлікт цей 
певною мірою визначав драматизм творчих доль таких талановитих 
митців, як Микола Хвильовий, Іван Микитенко, Олександр Довженко. 
Поряд з ними можна поставити імена багатьох по-справжньому талано-
витих письменників, які у певні періоди своєї творчості виявили цілком 
щирий ентузіазм у ствердженні методу соціалістичного реалізму, що 
на практиці само собою передбачало сповідування різного роду посту-
латів соціалістично-комуністичного світогляду.
 Назвемо П. Тичину, М. Стельмаха, М. Бажана, Ю. Яновського, 
О. Гончара. Зрозуміло, що тоталітарна система змушувала їх приймати 
саме такий світогляд, але й елемент добровільності був чинним. Думаю, 
що пояснюється це передусім тим, що утопізм віри у «світле комуніс-
тичне майбутнє» ще не був доведений практично. При цьому письмен-
ники були вельми обмежені в художньому вираженні національної ідеї 
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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 вихитрився підкласти свиню, навіть зразу дві: визнав прерогативи 
Центральної ради лише над п’ятьма губерніями Південно-Західного краю 
— не над цілою Україною, а генеральних 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 перемогам. Не серед дів кордебалету, а на державній і політич-
ній арені.
 Як хитромудро і тонко політично обійшов він і більшовиків — з 
їх гаслом «Влада Радам!», і есерів — з їх спротивом ідеям соціал-де-
мократії! Організований Винниченком, тобто українськими соціал-де-
мократами, Робітничий з’їзд просто-напросто оголосив президію з’їзду 
Всеукраїнською радою робітничих депутатів, а членів новоявленої ради 

у всій багатогранності її вияву.
 Гадаю, що цілком правомірно ставити питання про згубний 
вплив комуністичного світогляду на міру реалізації творчого потенціа-
лу митця. Визнаю дискусійність цієї тези. Вона потребує спеціальної 
наукової перевірки. Є. Маланюк бачив згубну дію комуністичного сві-
тогляду у його фактичному антигуманізмі. «В ядрі марксизму, — ствер-
джував він, — корениться не тільки матеріалізм як певна філософська 
система, але й щось значно глибше, значно страшніше. Бо коли людину 
представлено в той спосіб, як в цій теорії, без зв’язку з родиною, з на-
цією, з природою, з духом, з Богом, — тоді вже людини немає цілком. 
Марксизм не тільки безбожний, він, історично беручи, є антихристи-
янським в повнім розумінні цього слова. Отже й антихристовим. У цім 
безперечний сатанізм Марксової доктрини, в якій клекоче він під пок-
ришкою науково-подібних формулювань».

С. Михида
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послав на поповнення Центральної ради. Як це вам подобається? Одним 
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 Всеукраїнський 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? 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 лише тридцяти українських есерів — партії цього 
новоспеченого соціаліста, пана добродія 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 генеральний секретаріат вже й сьогодні абсолютно винниченківський. 
Не вірите? Будь ласка! Тільки додалося в Центральній раді ще сімдесят 
винниченківських голосів, Володимир Кирилович, голова генерально-
го секретаріату, негайно заявив, що він з наявного есеро-есдеківського 
складу генерального секретаріату не задоволений і... подається в 
демісію. Довелося Центральній раді формувати новий генеральний 
секретаріат. А що дало тепер балотування кандидатур? Наслідки пер-
сонального балотування — з  приплюсованими сімдесятьма голосами 
— визначили на першому місці персону... Володимира Винниченка. 
 І Мала рада Центральної ради змушена була звернутися до Во-
лодимира 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 виконане дипломатичне антраша!..
Як же Володимирові Кириловичу не радіти світом і не бути задоволе-
ним із себе самого?
 А 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 включились у парламентське життя. Охоче виступають на за-
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сіданнях Центральної ради і наполегливо вимагають. З чим виступають 
і чого вимагають? Вони кажуть, що Центральна 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 відда-
ти селянам і припинити к чортовій матері імперіалістичну різанину?.. А 
про відродження нації, про проблеми національної державності і взагалі 
про національну справу вони нічого путнього, 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 державу без нього...
 Винниченко тужно поглянув на свій письмовий стіл у кутку під 
вікном. Картки 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 роботи,— нема!.. Письменникові ніколи 
писати! Чи ви можете собі таке уявити? Хто ж тоді він такий — пись-
менник чи політик? Вільний художник чи невільник... революції?
 Проклята вічна роздвоєність!.. Хто це був роздвоєний? Ах, Гам-
лет!.. Що ж, непоганий літературний прототип. А в політиці — Плеха-
нов? Теж непогана ремінісценція.
 В місті ж — страйк! Однаково діяльність державного апарату  
паралізовано. Волею пролетаріату. А він же хіба не претендує бути ви-
разником прагнень пролетаріату 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 — інфлюенца і мізантропія. А в нападі інфлюенци, чи пак 
мізантропії, йому пишеться особливо добре...
 Потроху Винниченко починав заспокоюватися. Бути задоволе-
ним із себе самого і радіти світом. Кінець кінцем, хто ж, як не він, і склав 
таку формулу ставлення до життя: жити-кожної хвилини треба так, не-
мов наступної хвилини ти маєш померти...
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СУЧАСНА ПРОРОСІЙСЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД ВЕЛЛЕРА 
МИХАЙЛА ТА БУРОВСЬКОГО АНДРІЯ «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ БЕЗУМНОЙ ВОЙНЫ» 

ДЕЛА НА БРАТСКОЙ УКРАИНЕ
 4 марта 1917 года, через два дня после отречения Николая II, 
три партии выступили как инициаторы создания Центральной Рады 
Украины: Украинская социал-демократическая рабочая партия, Укра-
инская партия социалистов-революционеров, Украинская партия соци-
алистов-федералистов. Как видите — все сплошь социалисты, хотя и 
национальные.
 Сначала в Раду, украинский парламент, избрали 150 человек, 
потом 815. Исполнительный орган, Малая Рада, состоял из 30 человек 
во главе с известнейшим историком профессором Грушевским, Винни-
ченко и Ефремовым. 
 По всей Украине стремительно возникали уездные, губернские, 
городские Рады. Началась украинизация армии. В частях, стоявших на 
Украине, вводился украинский язык, пропагандировалась служба имен-
но Украине. Не все принимали это, вспыхивали драки и перестрелки.
10 июня 1917 года Центральная Рада издала Универсал о провозглаше-
нии независимости Украины. Под давлением Временного правительс-
тва Рада соглашается на компромисс — реальный выход откладывается 
до созыва Всероссийского Учредительного собрания.
 После большевистского переворота Рада издала очень скром-
ный Универсал от 7 ноября: объявление не независимости, а автономии 
Украинской республики в составе России.
 В декабре 1917 Ленин предъявил Раде ультиматум: немедленно 
отказаться от автономии, войти в РСФСР. Рада отвергает ультиматум, 
опираясь на высказывания самих же большевиков.
 Большевики пытались поднять большевистское восстание в 
тылу у Рады. Тщетно! Только в Харькове, городе скорее русском, чем 
украинском, удалось захватить власть в декабре 1917 года. В нем и про-
возгласили Украинскую советскую республику во главе с совнаркомом. 
Москва признала эту республику законным правительством Украины.
Реакция на этот «подкоп» была естественной — 22 января 1918 года 
Рада издала Универсал о независимости. 27 января 1918 года Украина 
заключила договор с Австро-Венгрией и Германией о поставке им хлеба 
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в обмен на помощь. Эта помощь была так важна, что немцы немедленно 
ввели войска на Украину. Немецкие гарнизоны появились даже в Дон-
бассе.
 В начале февраля в Берлине перехватили радиосообщение из 
Петрограда немецким солдатам берлинского гарнизона. В своем посла-
нии коммунисты призывали немецких солдат создавать советы и бра-
таться с российскими советами, убить кайзера Вильгельма и его генера-
лов.
 Кайзер буквально озверел от такой новости и велел немедленно 
прервать переговоры. И плюс к прежним условиям потребовал присо-
единить еще не оккупированные части Эстонии и Латвии.
С начала февраля 1918 г. в Советской России был введен западный (гри-
горианский) календарь: 1 февраля стало 14-м. На белом Юге сохранял-
ся старый календарь, но вся остальная Россия приняла это новшество. 
Белых государств в Сибири и на Севере еще нет, но и казаки приняли 
новый календарь.
Все даты после 1 февраля далее даны по «новому стилю». 

ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА

 В Перші ж дні революції ТУПівська рада (Заряд Товариства 
українських поступовців) (ТУП) постановила вжити всіх заходів, щоб впли-
нути на «Временное Правительство», аби воно якнайшвидше ліквідувало 
війну, яка тільки руйнує наш край. Ще 1916 року ТУПівська рада видала 
і розіслала до всіх російських газет відозву до громадянства, в якій дово-
дила, що війна ведеться наперекір бажанню українського народу і, крім 
шкоди, нічого не принесе. Але російське громадянство так було захоплене 
війною до «побьдного конца», що відозву нашу вважало за зраду державі, за 
німецьку інспірацію. 
 Незважаючи на наші доводи, що ТУПівська рада є тільки вико-
навчий орган безпартійної організації, яка має свої громади майже по всіх 
містах України, в які входять 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 «делегата-
ми від соціалістичних організацій», і таким чином повстала ЦР.
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* * *
 Напередодні від’їзду пішов я на губерніяльний кооператив-
ний з’їзд, що відбувався в Педагогічному музеї. Всі місця величезної 
авдиторії, від долу аж до стелі, були зайняті народом; в партері сиділи 
кооператори, а весь амфітеатр набитий був інтелігентною київською 
публікою. Промовці говорили не на кооперативні теми, а про те, що на-
став день воскресіння України, що треба скрізь на всі урядові посади 
вибирати 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 охоче-
комонний полк і прочитав список старшин, які виявили бажання всту-
пити в склад цього полку; це викликало грім оплесків, хоч наші соц.-
демократи, додержуючись своєї програми, тоді, з початку революції, 
рішучо виступали проти організації української армії.
 А коли розміщений серед публіки студентський хор заспівав 
«Ще не вмерла Україна», то всіх охопив невиданий мною в житті 
ентузіазм: всі цілувалися, деякі плакали з радощів. Я так рознервувався, 
що не міг здержати голосного ридання і благословляв долю, що мені 
довелося дожити до такого щасливого дня; я радів в душі, що з моло-
дих своїх років взяв вірний напрямок і йшов, чи добре чи погано, а 
вірною дорогою і перед смертю не скажу, як казав небіжчик Лесевич, 
російський філософ, родом українець:
 — 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 
організувався Комітет з А. Куцоперою на чолі. Сей Куцопера, син захожого 
з Поділля селянина 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 урядником в Бессарабії, звідки вигнано його за 
хабарі, і він, оселившись на хуторі в батька, зайнявся підпільною адвока-
турою. Люди розказували, що бувши городовим в Одесі, він у 1906 році 
виконував обов’язки ката і вішав революціонерів; може, цьому й неправда, 
але кожному, хто гляне на його одворотну, червону, рябу пику і величезну 
статуру, приходить в голову, що так повинен виглядати кат.
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 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 ру-
кою махали, а молодші, що поверталися з фронту, зухвало відповідали:
 — Він наш брат, мужик, а такий бувалий, на всі боки битий, що 
не дасться панам обманити.
 Не знаю, як по інших місцевостях, а у нас і по сусідніх селах май-
же скрізь наверх повипливало отаке сміття, такі шахраї, що поверталися 
з міст, де служили в поліції, жандармами і т. ін. і поставали провідника-
ми народу, бо в щирість інтелігенції народ не вірив. В м. Окнах, напр., 
вибрано за голову комітету бувшого жандармського вахмістра Моргуся, 
який обшахраїв громаду на  велику суму. В с. Ставровій виплив на са-
мий 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 поверталися з фронту і принесли новий 
дух, нові етичні поняття; вони майже одверто крали не тільки в панів та 
жидів, а й у своїх же селян, а коли ті обережненько докоряли їм за се, то 
вони нахабно кричали:
 — 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 се-
ляни, що їздили туди з підводами як погонці, і радили мені не засид-
жуватися в селі. Вони розказували, 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 страшно своїх!
 Я послухав їх і почав ліквідувати своє господарство: продав 
хліб своєму Кредитовому т-ву по встановленій ціні, по 6 руб. за пуд, 
хоч сусіди мої пани та заможні селяни продавали його потаємці по 25 
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руб. за пуд і вночі вивозили хліботорговцям. Розпродав постепенно ко-
ней, 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, оглянув-
ши 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 оборона 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 плоти, тини.
 Чим далі під осінь, тим більше розлазився всякий лад в селі: 
все більше й більше тікало солдатів з фронту і, оповідаючи про фрон-
тові порядки, вносили повну анархію, деморалізацію в село; «свобода 
слова» дійшла до того, що й жінки, не соромлячись, стали лаятися по 
матерщині. Сільський комітет, вибраний з сяких-таких господарів, з Ку-
цоперою на чолі, в очах фронтовиків став «буржуазним» і втратив вся-
ку 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 ви-
голосив  «і вас православних христіан», вигукнув:
 —Тепер нема хрестян, тепер усі граждане, арештувать його, ся-
кого-такого старорежимця! — і кинувся до попа.
 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. 
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* * *

 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 Київ швидше дасть лад і скорше 
заведе у нас спокій, ніж далекий Петроград. 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 зем-
левласник Родзянко, сусіда мій по київському будинкові, по світогляду 
російський чорносотенець, що, крім «Кіевлянина», не читав жадної га-
зети і знайомства зо мною, як видавцем «мазепинської» «Ради», не вів, 
після большевицького перевороту 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 Європою, 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 
обіцяти селянам землю, бо інакше за нею не піде військо. Але я цього не 
боюся, бо знаю, що не ті будують державу, що роблять революцію. Та й 
соціалізацію землі може завести тільки общинна Московщина, а у нас, на 
Україні, де кожний володіє окремим шматком землі, ніхто її, принаймні 
задурно, не відбере. Треба тільки швидше приєднатися до Європи...
 Як видно з цього, економічний інтерес вже в перший рік рево-
люції штовхав заможні українські елементи до відокремлення України 
від Московщини в осібну 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 Петрог-
раді стався 25-го жовтня ст. ст. переворот і большевики захопили владу, 
то в Києві почалася одверта 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 НАРОДЖЕННЯ 1917» 

ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ
 Ранок настав хмарний і холодний. З півночі дув пронизливий 
вітер: Ладозьке озеро бралося кригою. Голе віття дерев укрилося памо-
роззю.
 Північна Пальміра зустрічала незатишно й непривітно.
Втім, Винниченко ніколи й не розраховував на привітність півночі. Пів-
ночі Винниченко взагалі не полюбляв.
 Що таке північ?
 Географічно це — Біле море, крижані хвилі, айсберги, тундра 
і тайга, словом, «матушка Росія». Кліматично: вітри, сирість і туман, 
мороз, віхола нежить та інфлюенца. словом, «Росія-матушка». В літера-
турі? Достоєвський, Мамін-Сибіряк, Ігор Сєверянін, Смердякови і Сані-
ни, а найбільше — Третій відділ і Центральне управління імператорської 
цензури. З політичного погляду нема що й казати: Владимирський шлях, 
пересильні етапи, сибірське заслання, тюрми, городові... Бр-р!.. Справ-
ді, холодно і незатишно...
 Винниченко щільніше запнув поли пальта, застебнувся на всі 
ґудзики, підкотив комір і глибше насунув чорну смушеву шапку. Похму-
рий — у черговому нападі чорної меланхолії — він зійшов з приступки 
вагона і ступив на петроградську землю, власне, перон Миколаївського 
вокзалу. І насамперед чхнув: проклятий нежить завжди — чи зимою, чи 
влітку — неодмінно хапав його, тільки він перетинав п’ятдесят п’яту 
паралель. 
 Відчування тягаря покладеної на нього місії почало дошкуля-
ти Винниченкові вже з півдороги, приблизно від Брянська. Добре цим 
златоустам і полішинелям — Грушевському і Петлюрі! Один трясе бо-
родою та виголошує патетичні промови, другий 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 Ке-
ренського і виборюй суверенну українську державність!.. Правда, кому 
ж іншому, як не йому! Хто може таке діло подужати? Хто, крім нього, є 
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ще серед цих «відроджувачів нації» — повноцінний інтелект і політик 
європейського масштабу, взагалі справжній європеєць? Відчуття власної 
повноцінності завжди потішало Винниченка: дуже приємно, знаєте, 
відчувати себе вирішальною силою в цілому історичному процесі. 
Більшовики і Тимчасовий уряд — дві шальки терезів, і стоять одна про-
ти одної в стані певної рівноваги — на котру шальку підкинути гирку, 
та й переважить! Підкинеться Центральна рада до Керенського — пере-
важить Тимчасовий уряд, підкинеться до більшовиків — 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, вель-
миповажаний пане Олександре Федоровичу! Мусите пристати на наші 
домагання, коли хочете вдержатись на поверхні! 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 спрощен-
ню політичних проблем, співвідношення сил, можливо, виглядає по-
інакшому. Адже тут не існує проблеми національного визволення, бо 
не було національного гніту.. Таким чином, ті шари населення, що 
на Україні до Тимчасового уряду ставляться нетерпимо, але ж і на 
більшовиків — у зв’язку з національними побоюваннями — теж див-
ляться недовірливо, отже, мусять хилитися тільки до Центральної ради; 
ці шари тут, у Росії, взагалі відсутні, дорівнюються нулю. А Керенсь-
кий 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 очевидно, що, крім України, є на світі 
й інші землі,— певність Володимира Кириловича 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 жо-
ден пункт ультиматуму для Керенського не може бути прийнятним. На 
станції Тоскно йому зробилося зовсім тоскно: ультиматум, безперечно, 
буде відхилений. В Колпино,— де всі пристанційні колії було забито 
ешелонами з ударниками смерті, що поспішали в Петроград, нахваляю-
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чись на тріски рознести Петроградську Раду,— Володимир Кирилович 
остаточно впав у відчай: на всіх домаганнях Центральної ради треба по-
ставити хрест — за Керенським, виявляється, йшла чимала сила!.. І Во-
лодимир Кирилович з гіркотою згадав, як у минулий приїзд Керенський 
протримав його три дні у приймальні, а тоді вислав секретаря і перека-
зав, що прийняти не може за браком часу.
 Коли поїзд минув підвокзальний семафор, Винниченко вже 
прийшов до остаточного 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 похмелитися. Після шумливих, забитих юрбами людей 
вокзалів півдня така безлюдність була моторошна. Що за чорт? Чи з Пе-
трограда нікому нікуди не треба їхати?  Винниченко відчхався — прокля-
тий нежить дошкуляв дужче! — і рушив до виходу. От і Миколаївський 
майдан, от і гирло Невського, ось і широкий зад кам’яного істукана на 
коні. 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 пус-
тельний майдан дерті папірці та всяке сміття — столиця від днів револю-
ції 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! Газети от роздає 
безплатно, а погодитись на суверенність української держави так і не 
хоче! Чортів аблакат! Ну, ну, нехай начувається,— Винниченко таки мо-
білізує 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 «Рабочий и солдат»,— ага, от чому безплатно: пропаганда і 
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агітація — орган Петроградської Ради! № 9, четвер, 26 жовтня, в дуж-
ках — 8 листопада, 1917 року! Гм... Замість передової, на цілу першу 
шпальту аршинними літерами якась наче відозва: «Рабочим, солдатам и 
крестьянам!»
 Винниченко роздратовано кинув оком по величезних, жирних 
літерах друку, і раптом — дарма що в мороз, на пронизливому північно-
му вітрі — гарячий піт зросив його з голови до ніг. ...Тимчасовий уряд 
скинуто... Відбулося повстання... Міністрів арештовано... з’їзд Рад від-
бувається. Ленін виступає. Декрети про мир і про землю будуть 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 взяла-
ся 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?
 Він стояв, кліпав очима, не мав сили поворухнути ні рукою, 
ні ногою,— вітер видирав йому газету з рук, вітер одгортав йому поли 
пальта, вітер захолодив йому змокріле 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, відживила-
ся ціла істота — і Володимир Кирилович знову здобув змогу почувати, 
мислити, рухатися. Треба діяти!
 Винниченко кинувся назад у вокзал. У залі першого класу було 
порожньо й безприютно, але принаймні не було вітру. Винниченко при-
сів біля столика і, потерпаючи цілим єством, почав думати.
 Отже, він опізнився. Все полетіло шкереберть, до чортів соба-
чих! Керенському не потрібна вже допомога Центральної ради. Аякже, 
допоможе, як мертвому припарки!.. Обійшлися без його, Винниченко-
вої, допомоги і більшовики: тепер іди договорюйся 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 стало 
зрозуміло, що фанфарону Керенеькому непереливки і діла з ним мати 
не варто... Він би прийшов у Смольний, хоч би й до самого Леніна, і 
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сказав: наше вам, ви тут збираєтесь знімати повстання, так ми з вами! 
Разом повстаємо; розумієте? Отже, й перемагати 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, чимдуж: 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, Винниченкові? 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, Винниченко, від Цент-
ральної ради на розмову з Леніним не має. Мав повноваження... на роз-
мову з Корейським. 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 повстан-
ню? А може, досі нічого й не вирішила і ще треба буде... вирішати?
 Каси були зачинені. На віконечках висів аншлаг: пасажирський 
рух припинено.
 Винниченко присів навпочіпки тут же, під касою, як дядько в 
косовицю на межі, щоб перепочити.
 Як діяти, Винниченкові було ясно — в його голові вже народи-
лася 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 Цен-
тральна рада? Центральна рада залишиться, як є, Центральною ра-
дою. Адже вона теж «рада», тільки «центральна». От і стоятиме звер-
ху, 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 «всеукраїнська». Кінець кінцем її ж можна найменувати 
і «Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет Рад робітничих, 
солдатських і селянських депутатів» — зовсім як у Росії.  І  генераль-
ний секретаріат можна перейменувати в «генеральний комісаріат», 
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а генеральних секретарів — в генеральних комісарів. Ні, краще буде 
точнісінько так, як і в Росії: народні комісари і Рада Народних Комісарів. 
І не треба ніякого повстання! Буде здійснено, так би мовити, безкров-
ний, мирний переворот. Хіба це не геніальна ідея?

ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА
 Коли Центральна Рада разом з большевиками перемогла в 
Києві уряд Керенського, арештувавши ненависного всім українцям гу-
берніяльного комисара, російського меншовика Кірієнка та інших, тоді 
почалася у неї боротьба за власть з місцевими большевиками. «Совет 
рабочих і солдатських депутатів», в руках якого з перших днів рево-
люції був царський палац, намагався всю владу захопити в свої руки; 
на чолі київських большевиків стояв один з братів П’ятакових, людина, 
кажуть, талановита і гаряче віддана большевизмові. Українська контр-
розвідка раз у раз доносила Секретаріатові, що большевики мають на-
мір арештувати Секретаріат і Центральну Раду, і вимагала дозволу аре-
штувати П’ятакова та інших голів большевицьких, 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 назавжди позбулася б московської 
небезпеки.
 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 Вин-
ниченка і пророкував йому долю Керенського, бо чув від свого земля-
ка 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 вла-
ду, зараз видав наказ, щоб громади забрали панські землі в свої руки, а 
Центральна Рада обіцяла виробити закон, на основі якого земля мала пе-
рейти в селянські руки. Безземельне і малоземельне селянство зрозумі-
ло 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 
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Центральної Ради мову про оголошення України незалежною держа-
вою, доводячи, що це підніме в армії патріотичний дух, забезпечить її 
від большевизму. Але Центральна Рада не одважувалася оповіщати Ук-
раїни суверенною державою, зважаючи на змосковщений міський про-
летаріат, який загрожував страйком в разі відокремлення України від 
Росії, і можна було сподіватися большевицького повстання по всіх біль-
ших містах України, а на українську армію в боротьбі з большевиками, 
як я вже казав, покладатися не можна було.
 Тим часом контррозвідка без відома Винниченка захопила од-
ної ночі П’ятакова і невідомо де його поділа; потім вже вияснилося, що 
його вбито десь коло Поста-Волинського і накрито снігом. Цей турець-
кий спосіб боротьби з політичними супротивниками, натурально, стра-
шенно обурив большевиків і вони готувалися тоді ж виступити з зброєю 
в руках проти українського уряду, але несподівано вночі Богданівський 
полк арештував всі частини київської залоги, що складалася з московсь-
кій большевиків, і, посадивши їх в замкнені вагони, вивіз їх за межі Ук-
раїни.
 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 боль-
шевики будуть розбиті і знищені дощенту.
 Під таким вражінням сила народу зійшлася в клубі стрічати Но-
вий 1918 рік, перший Новий рік в своїй Державі; був дехто з міністрів, а 
між ними й Голова Міністерства Винниченко. Коли пробило 12 годин і всі 
посідали за столи, то очі всіх звернулися на Голову Уряду, сподіваючись, 
що він перший проголосить тост за Україну і скаже відповідне слово, 
але він сидів мовчки, нахмурившись, а на прохання старшини клубу 
сказати хоч коротеньке слово рішучо зрікся, відмовляючись втомою. 
Тоді звернулися 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 больше-
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вики і перевернуть все, що досі тут були зроблено, а уряд український 
повинен буде тікати. 
 Ця промова зробила на всіх вражіння грому з ясного, чисто-
го 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 промо-
ва Шаповала, і бажаючи підбадьорити громадянство, почав доводити, 
що справа не така безнадійна, що справді, хоч ми, може, й не вдержи-
мося 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 полі-
тичних діячів, на цей раз мнявся, загашувався, підшукуючи вирази і, 
видно, страшенно хвилювався. Не знаю вже, чия промова більше при-
голомшила 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 Коза-
цтво, яке організує якийсь авантюрист Полтавець з легковажним д-ром 
Луценком і яке вибрало за свого отамана невідомого в українських ко-
лах російського генерала Скоропадського, який, кажуть, і говорити по-
українському не вміє.

3 
 Обставини, проте, складалися несприятливо для 
Центральної Ради. Їх конфлікт з більшовиками завершився мура-
вйовщиною, 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, «божевільні події божевільного часу».О другій годині 
ночі в ніч на  9 лютого 1918 року делегація України підписувала в 
Бресті мирний договір, - і того ж дня війська Муравйова увійшли 
до Києва. Пекельне бомбардування міста; горить будинок Михайла 
Грушевського. Ріками ллється кров. Муравйовці вбивають киян за 
українську мову, за вишиту сорочку, за портрет Шевченка…
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  Володимир Винниченко в цей час уже склав повноваження 
як Голова Генерального Секретаріату. Його діяльність на цьому дер-
жавному посту сповнена була тяжких суперечностей. Найчастіше 
історики дорікають йому за упереджене ставлення до створен-
ня українського війська та до старих службовців. «Не своєї армії 
нам, соціал-демократам і всім щирим демократам, треба, а зни-
щення всяких армій», – проголошував В. Винниченко зі сторінок 
«Робітничої газети», а службовців старого державного апарату на-
зивав «найгіршими і найшкідливішими людьми», забуваючи, що 
бути незалежними, правити без армії й без чиновників неможливо.

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 большевиків, але соціалісти вважали не-
допустимим входити в союз з несоціалістичним Донським урядом. Інші 
сподівалися домовитися з київськими представниками Антанти про до-
помогу 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 видати земельний закон і оголосити Україну самостій-
ною 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 бажа-
ючи йти, як він казав, проти свого народу , рішив вийти з уряду, але не 
зробив цього одверто на засіданні Центральної Ради чи Міністрів, а при-
ватною цидулкою передав головування своєму заступникові, міністрові 
юстиції  М.   Ткаченкові  і  сам  виїхав  з  Києва. 

***
«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 



325

СУДНИЙ   ВИМІР

СУЧАСНА ПРОРОСІЙСЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД ВЕЛЛЕРА 
МИХАЙЛА ТА БУРОВСЬКОГО АНДРІЯ «ГРАЖДАНСКАЯ 

ИСТОРИЯ БЕЗУМНОЙ ВОЙНЫ» 

ЗАПАДНОУКРАИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 В Австро-Венгрии жили украинцы и маленький народ карпа-
торосов. Это народы родственные — в той же степени, что и русские с 
украинцами, но все же разные.
 При распаде Австро-Венгрии карпаторосы вошли в состав Че-
хословакии. Украинцы же при распаде Австро-Венгрии создали особую 
Западноукраинскую республику с центром во Львове. С остальной Ук-
раиной объединяться они не собирались.
 Осенью 1918 года на украинских землях шла украинско-поль-
ская война за Львов, и была это настоящая тяжелая война с использо-
ванием артиллерии и бронепоездов, стоившая десятки тысяч жизней с 
обеих сторон. Украинцы, кроме того, устроили еще и еврейский пог-
ром.

УКРАИНА
 В тексте Брест-Литовского договора от 3 марта 1918 года был 
6-й пункт, согласно которому Советская Россия обязывалась признать 
Украинскую Раду, заключить с ней мирный договор, признать договор 
Рады с Германией и Австро-Венгрией, начать размежевание и опреде-
лять, где пройдет государственная граница. Этого пункта РСФСР и не 
думала выполнять.
 Совнарком «Украинской советской республики» в Харькове 
попросил военной помощи. Ленин направил на Украину армию. Боль-
шевики заняли Киев. Рада переехала на Волынь.
 Украинская Рада хотела дружить с немцами. Она согласна была 
на полную оккупацию Украины, лишь бы не пришли большевики. Рада 
была готова поставлять в Германию сырье и продовольствие. Но Рада 
хотела, чтобы немцы считались с ней, как с законным национальным 
правительством. Немцы же хотели собирать продовольствие и разраба-
тывать рудники. Рада оказалась малодееспособна.
 Тогда 29 апреля 1918 года австрийские войска свергли Раду 
и посадили «гетмана Скоропадского» — то есть заменили законную 
власть.
 И Рада, и Скоропадский контролировали от силы 30% терри-
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тории Украины. По просторам Восточной Украины носилось до 80 «бать-
ков», «вождей» и «атаманов», которые не признавали центральной власти.
 А на западе украинцы ведут партизанские бои с немцами, а в 
тылу немцев — с поляками.

БІЛЬШОВИЦЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД Ю.СМОЛИЧА З РОМАНУ-
ДИЛОГІЇ «РІК НАРОДЖЕННЯ 1917» 

Недовіра Центральній Раді
 Досі дві години мова точилася про до чорта марудні різні там 
дивіденди, контокоренти та обіг поворотних і безповоротних сум,— 
очманіти можна від усієї цієї абракадабри! А зараз кожнісіньке слово буде 
ясносяйним перлом у разку дорогоцінного намиста з найсокровенніших 
мрій — дзвінкою строфою в милозвучному сонеті національної лірики.
Щойно він мусив маневрувати, хитрувати, викручуватися — йти раз у 
раз на компроміс із своїми політичними переконаннями, навіть з влас-
ною совістю; зате тепер Винниченко матиме змогу бути нарешті самим 
собою: не треба прикидатися і шукати тієї триклятої «спільної мови».
Ну, та вже грець з ними, з проклятущими буржуями! 
 На якийсь час обійшлося: второпали-таки, телепні, 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 більшовицькими совдепами. Фінансуватимуть-
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 спра-
ви, виявляється, складалась раптом із двох осіб, і приймати її, певна річ, 
годилося в затишному кабінеті.
 Побачивши у записах Галечко прізвища делегатів, Володи-
мир Кирилович заметушився. Єфремов і Черняхівська! Колеги! Та ще 
й які — найстарішого літературного покоління! Патрони, так би мо-
вити. Правда, і Сергій Єфремов, і Людмила Черняхівська належали до 
антагоністичного літературного табору — аж ніяк не революційного, 
не соціал-демократичного й поготів, а так собі — ліберали, міщанська 
стихія. Але ж сіль нації, нічого не скажеш. І тепер, коли прийшло й 
до будівництва національної держави,— треба піднімати, привертати, 
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об’єднувати й цементувати, певна річ, усі шари суспільства, тим паче всі 
галузки національні. Правда, усі передреволюційні роки вони ставили-
ся до молодшого, революційного покоління та новітніх, модерних 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 неод-
мінно Попова, не братів Перлових, бо чув, що в салоні Черняхівських 
подавали чай тільки фірми Попова. До чаю наказав принести від Се-
мадені цукерки «Кетті-босс» — Людмила Михайлівна полюбляла соло-
деньке. Потім завернув служницю і наказав прихопити й фруктів. Та 
коли вже служниця пішла, блиснула згадка, що Сергій Олександрович 
не від того, щоб пригубити і чогось міцненького. Володимир Кирилович 
викликав другу служницю 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 столу 
неодмінно в керсетках і у вінку із стрічками на голові. «Патріархів» ук-
раїнського письменства, старшинство українського громадянства треба 
прийняти як годиться.
 Правда, на «партіархів» Винниченко таки мав зуб. У своїх кри-
тичних опусах історик української літератури Єфремов, віддаючи на-
лежне письменницькому талантові 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 письменни-
ком — малописьменним... Та вже хай бог їм простить...
 Словом, коли «патріархи» сучасної української літератури 
з’явилися на порозі, Винниченко поквапився їм назустріч, гостинно роз-
кинувши 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 ве-
ликої громади. Маємо повноваження від найширшого культурного ук-
раїнства.
 Єфремов сів, встромив свій ціпок між колін, сперся на нього 
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долонями навхрест, звів голову з сиво-рудим фельдфебельським йоржи-
ком 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, літератур-
ним собратом... Що таке трапилося, мої любі панове?.. Я слухаю вас.
І вони виклали свої претензії.
 Власне, говорив один Єфремов.
 Українська громада, духовна еліта нації, була незадоволена уні-
версалом. Чому — тільки до Установчих зборів, а не навічно, назовсім? 
Чому — федеративна, а не незалежна і самостійна? А в царині соціаль-
них перетворень! Навіщо скасування землевласництва? Адже потяг до 
володіння землею — то ж сама натура українського селянина. І навіщо 
— робітничо-селянська? Адже Україна— країна селянська, а проле-
таріат — то ж чужорідне, занесене, данина часу й виплід колоніальної 
політики зросійщення. Ну, на край, нехай би була селянсько-робітни-
ча... 
 — І взагалі ви зрадили українську справу, шановний Воло-
димире 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 бла-
гословенній 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 вашо-
му українському серці! Мусить залишитися в ньому бодай промінчик 
національного світла, паде той промінчик на діамант, захований не-
хай на самісінькому споді душі,— і тоді, дасть біг, спалахне ще сяєво 
і освітлить вам, щоб натрапити ногою на загублений вами правдивий 
шлях вимріяного поколіннями українців національного відродження. 
З тим... залишайтесь при врученому вам кермі й станьте здорові... ду-
шею...
 Єфремов звівся. Звелася й Чєрняхівська. Єфремов сухо кивнув. 
І вони пішли.
 Винниченко дивився їм услід. Прострація аж прикула його до 
стільця — він забув навіть звестися й вклонитися на прощання.
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 — 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... За-
втра! Післязавтра! Потім...

ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА
 
 Виходить, що ні в Центральній Раді, ні в Міністерстві нічого 
того не знали, всеціло покладаючись на військове командування. Всі 
так були упевнені, що большевики десь далеко, що навіть на мостах 
не поставили кулеметних відділів, і большевики, перебивши під Кру-
тами найкращий цвіт нашої молоді, непомітно перейшли міст і посе-
ред білого дня без бою зайняли Печерськ, спинившись коло самого па-
лацу Кабінету 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 Міністерства 
та у вокзал (двірець), а коли його захопили, то встановили там бата-
рею проти будинку М. Грушевського і стріляли в нього, доки він не 
взявся полум’ям. Ми вилізли 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 професора згоріли 
його величезна бібліотека та розкішна цінна збірка всяких історичних та 
етнографічних предметів, рукописів і т. ін. Вся московська інтелігенція 
з приємністю стрінула звістку про знищення будинку Грушевського, 
якого вона вважала за головного винуватця відокремлення України 
від Росії. Характерно, що на початку війни графиня Уварова, голова 
Археологічного товариства, як оповідав мені проф. Кримський, з не-
захованою радістю читала знайомим лист від свого сина, в якому той 
писав, що «бажання її здійснилося – і  вілла Грушевського в Криворівні 
спалена».
 Другого дня, коли ущухла бомбардировка, багато людей певні 
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були, що большевиків відбито, і багато з них поплатилися за це жит-
тям. 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 За-
рудного обох розстріляли. Так само розстріляли д-ра Орловського, який 
йшов до шпиталю і мав українську посвідку (легитимацію). Наскільки 
мені відомо, тоді нікого більше з свідомих українців не розстріляли, 
бо вони, не довіряючи большевикам, ховалися або добували російські 
посвідки і не виявляли себе українцями.  Найбільше тоді розстріляли 
російських офіцерів, кажуть, до п’яти тисяч, які не схотіли пристати 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 больше-
вицькому патрулеві, що в такій-то квартирі живе Петлюра або якийсь 
український буржуй, як його розстрілювали; кажуть, що отак слуги 
помстилися над багатьма ненависними їм господарями. Дуже яскра-
во і правдиво намалював Винниченко в своїй п’єсі «Між двох сил» оті 
розстріли і взагалі навалу московських большевиків по великих містах 
України.

***
«Щоправда, у драмі «Між двох сил», виданій 1919 року у Відні, В. Вин-
ниченко звертається безпосередньо до подій громадянської війни. Не ба-
жаючи зрозуміти того, що вододіл у Великій Жовтневій соціалістичній 
революції і громадянській війні пролягав не по національній, а по 
класовій, соціальній лінії, фальсифікуючи події й факти, а, отже, й 
істинну суть революції на Україні, автор змальовує такі ворожі одна 
одній сили, як більшовики, образи яких зведені до шовіністів, що нес-
ли русифікацію й оголошували все українське контрреволюційним, 
і «вільне козацтво» («свідомі українці»), між якими опиняється у 
воєнну пору головна героїня твору Софія, котра хотіла бути водночас і 
більшовичкою, і українкою…»

З досліджень періоду «перестройки» 
(кінець 80-их рр. минулого століття)
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СИМОН ПЕТЛЮРА НА СТОРІНКАХ «ЩОДЕННИКА» 
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 Досліджуючи вкрай важливе питання про коло спілкування 
Володимира Кириловича Винниченка, потрібно звернути увагу на 
його політичне та особисте оточення, бо протягом життя він контакту-
вав з різними людьми та й ставлення до них у Винниченка було дуже 
суперечливе.
 Деякі дослідники, котрі займалися вивченням творчості Воло-
димира Винниченка: М. Жулинський, Г. Костюк, Н. Миронець, С. Ми-
хида, Л. Мороз, В. Панченко, Г. Сиваченко, у своїх працях неодноразо-
во зверталися до оточення митця - сучасників, з якими Винниченку, за 
власним бажанням чи волею обставин, доводилося спілкуватися.
 Однак найкраще, на нашу думку, це питання допоможе розкри-
ти його епістолярій та мемуаристика. Тож завданням нашої розвідки 
полягає у з’ясуванні особистих і громадських стосунків Володимира 

СУЧАСНА ПРОРОСІЙСЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД ВЕЛЛЕРА 
МИХАЙЛА ТА БУРОВСЬКОГО АНДРІЯ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИСТОРИЯ БЕЗУМНОЙ ВОЙНЫ»  

ЧТО ДЕЛАЛОСЬ НА УКРАИНЕ

 Войска Украинской Директории во главе с Петлюрой свергли 
гетмана Скоропадского. Немцы ушли — и гетман бежал. 
 Украинские социал-демократы были фактически национал-
демократами. Петлюра воевал с белыми и красными — потому что они 
москали. С западными украинцами потому, что они буржуазны. С нем-
цами потому, что они оккупанты. С поляками потому, что они угнетате-
ли украинского народа. С евреями потому, что они экономически гнетут 
украинцев и поддерживают большевиков.
 На рубеже 1918 и 1919 годов петлюровцы утратили общую 
цель и начали распадаться. Часть ушла к большевикам. Часть попала к 
разного рода «батькам» и атаманам.
 Только к западу от Киева действовало не меньше 20 партизанс-
ких отрядов и банд. Разницу между ними трудно было четко провести. 
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Винниченка та Симона Петлюри, що відбились у «Щоденнику» пись-
менника.
 Варто зазначити, що часто щоденникові записи свідчать про 
критичне ставлення автора до ряду політичних діячів, котрі брали ак-
тивну участь у політичному житті України. Це стосується, насамперед, 
С. Петлюри, котрий в добу Центральної Ради обіймав посаду Генераль-
ного Секретаря військових справ, а потім, не погоджуючись з політикою 
Генерального Секретаріату В. Винниченка, у кінці 1917 року «вийшов 
з уряду, й поїхав на Лівобережжя, де організував Гайдамацький кіш 
Слобідської України, який у січні-лютому 1918 року відіграв вирішальну 
роль в боях за Арсенал і ліквідацію більшовицького повстання».
 Звичайно, в контексті політичних подій 1917-1919 pp. ім’я Си-
мона Петлюри досить відоме. Він разом з Володимиром Винниченком, 
Михайлом Грушевським та іншими політичними діячами стояли біля 
витоків української державності, очолювали уряд УНР, переймалися 
офіційними справами щодо управління, внутрішньої та міжнародної 

В одном январе 1919-го известны Дерматская, Пашковская, Пригорин-
ская, Витковская, Летическая «республики». В штаб Петлюры шли све-
дения, что в этих республиках «население не признает никакой власти, 
считая себя отдельным государством».
 Фактически Украина развалилась. Центральная власть при-
знавалась если и не в одном Киеве, то в нескольких крупных городах. 
Почти везде на местах сидели свои атаманы и «батьки». Сейчас никому 
ничего не скажут имена Носаря-Хрусталева, атамана Голого, каменоте-
са Савенкова, матросов Деревенко и Галата, атамана Волынца, матроса 
Романенко, пяти братьев Чучупаков, Ангела, есаула Уварова. Каждый 
из них сыграл незначительную роль в истории. Но в 1918-1919 годах 
сделался фактическим государем небольшого государства. 
 

КРАСНАЯ АРМИЯ ИДЕТ НА ЮГ

 Страна погрузилась в хаос. Ширились еврейские погромы: их 
пик приходится на весну—осень 1919 г. В марте в Проскурове петлю-
ровцы Запорожской бригады поставили себе задачу вырезать все еврей-
ское население города. За три дня убили 3 тыс. человек.
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політики, створення української армії, планування економічних та 
політичних акцій у молодій державі.
 За свідченням Г. Сиваченко, протягом 1914-917 pp. Винничен-
ко перебував у вигнанні, у цей час за кордоном він написав цілий ряд 
творів і співпрацював з місячником «Украинская жизнь», який редагував 
С. Петлюра у Москві. Уже тоді політики мали різні погляди на літера-
туру та політичну діяльність, у цей час виникають певні «розбіжності в 
поглядах двох діячів на проблему війни та українське питання», а також 
з приводу неоднакового розуміння кожним визначальної, навіть провід-
ної ролі особистості у революції. В. Винниченко не міг погодитися з 
твердженням С. Петлюри про вирішальне призначення особи в револю-
ційному перетворенні держави. Автор «Щоденника» був переконаний, 
що революцію творить народ, а не окремі політики. Винниченко вважає 
помилковим, що «широке громадянство, мабуть, певне в тому, що го-
ловною силою у цій справі є та особа, ім’я якої у всіх на устах. Маси 
судять дуже схематично, вони до наївності невибагливі й неаналізуючі». 

 В ноябре-декабре 1918 года и январе 1919-го Красная Армия 
занимает Белоруссию и часть Литвы.
 Стоит немцам выйти из Украины, и в нее входят красные части.
 3 января 1919 года новая Красная Армия вошла в Харьков. 5 
февраля — в Киев, и продолжала наступление на юг и юго-запад.
 После разгрома под Царицыном Всевеликое Войско Донское 
начало разваливаться. Несколько казачьих полков перешли к красным. 
Часть казаков просто разошлась по домам. В январе 1919 года красные 
вошли в область Всевеликого войска Донского и до марта 1919 года пол-
ностью его завоевали.
 В Донбассе они столкнулись с частями Добровольческой ар-
мии... И не выдержали удара, отошли к северу и западу.
А вот против войск Украины они действовали довольно успешно. Одна 
из причин — новое качество Красной Армии. Вторая — развал на самой 
Украине.
 В марте 1919 года фронт проходил по линии Винница-
Жмеринка— Вапнярка—Бирзула. Войска Директории удерживали 
только Запад Украины: Подольскую и Волынскую губернии. Но и в этих 
губерниях правительство контролировало от силы 30% территории. 
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Проте з цією позицією автора «Щоденника» не можна повністю погоди-
тися: чи ж не довела світова історія протилежне, вивівши на політичну 
арену Леніна, Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Черчилля, Рузвельта?
 Окрім вищезгаданого, за твердженням Л. Мороз, «В. Винни-
ченко був далекий від романтизму, скажімо, С. Петлюри, котрий покла-
дав усі свої надії на «передового борця народних мас – пролетаріат», 
і котрий був переконаний, що для боротьби достатньо палкого слова-
заклику, яке поведе народні маси до героїчних перемог і звершень.
 Для всебічного з’ясування стосунків між політиками можна на-
вести свідчення П. Зайцева, котрий у 1917 році неодноразово зустрічав-
ся з Винниченком та Петлюрою. Його враження від останніх суперечли-
ве, про них у статті «Жмут спогадів про Володимира Винниченка» він 
напише: «Петлюра до самого краю зберіг і силу духа, і незламність волі, 
Винниченко ж не раз заломлювався, а, пішовши в Каноссу (подорож до 
Москви, до Леніна, та участь в уряді Раковського) в 1921 році, вчинив 
політичне самогубство».

90% населения и России, и Украины как раз ни в чем не участвовало и 
участвовать не хотело. По громадной равнине метались кучки людей.
 Слово «метались» подходит лучше всего. В некоем городе или 
на железнодорожной станции внезапно появляется такая «кучка», к ней 
прилипают еще сотни и тысячи людей — и единомышленников, и прос-
то бандитов. Мгновенный удар — в считанные дни, а то и часы. И все 
— или город наш, или пора удирать.
 Скажем, в Харьков вели пять разных железнодорожных веток. 
3 января 1919 года по одной из них, от Ахтырки и Богодухова, в город 
вошли три бронепоезда и еще три поезда с теплушками. Из теплушек 
горохом посыпались красноармейцы. Никто не ждал, власть сменилась 
за несколько часов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ВОЕННАЯ МАШИНА
 Из 40 тысяч красноармейцев на Южном фронте было до 20 ты-
сяч кавалеристов. Конница могла пройти сто—сто двадцать километров 
за сутки и обрушиться на врага там, где он меньше всего ожидает! 
 Именно так Красная Армия атаковала Крым в апреле 1919 года: 
7 апреля перешла Сиваш и до 30 апреля заняла весь полуостров.
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 У цій же статті автор згадує свої зустрічі з Винниченком у Києві 
у 1917 році в будинку Центральної Ради, де він дізнається про давні 
стосунки між політиками, що «це – «стара історія», що Винниченко вже 
давно був не в ладах Симоном Васильовичем і його не любив», хоча 
«ліквідація більшовицьких повстань у Києві, здійснена Петлюрою, його 
геройська поведінка під час взяття арсеналу зробили його популярним 
серед українського населення Києва (і не тільки українського)».
 Винниченко-політик був упевнений, що особливих військових 
здібностей С. Петлюра не мав, був людиною штатською, котра до цього 
часу не мала ніякого відношення до військової справи. Підтвердження 
цієї думки знаходимо в дослідженні В. Макарчука: «Висунення С. Пет-
люри на провідні ролі в цьому широкому русі за створення українських 
частин і підрозділів російської армії не може бути пояснене якимись 
його видатними військовими здібностями [...] Фактично «маловідомий» 
Петлюра виступив як креатура М. Грушевського та В. Винниченка», 
ставши, по суті, виразником інтересів селянства в уряді, часто ігнорую-

В этот период времени и на этой территории Красная Армия — самая 
сильная из всех армий, банд, группировок и шаек. Она лучше всех во-
оружена и лучше всех снабжается всем необходимым. Из нее дезерти-
руют 30-40% солдат, но на их место все время гонят новых и новых. 
А для артиллерии, авиации и автотранспорта есть немало инженеров и 
техников.
 Коммунисты снабжают Красную Армию всем необходимым, 
обеспечивают квалифицированные кадры. Наблюдают за ними, не дают 
отойти от своих ролей винтиков машины. Маховик раздачи пайков и 
должностей дополнен маховиком репрессий и расстрелов. Машина 
работает на полную катушку. Подпирает ее другая машина, еще более 
мощная: вся экономика и все людские ресурсы Советской республики. 
Надо Красной Армии еще хлеба? Будет! Нужно оружие? Нужны люди? 
Техника? Будет все, лишь бы армия выполнила главную задачу: завоева-
ла как можно больше.
 Ядро Красной Армии — идейные, убежденные сторонники Со-
ветской Власти. Среди них много офицеров царской армии, особенно 
в верхах. Все начальники штабов Красной Армии были такими офице-
рами. Из 20 командующих армиями 17 — кадровые офицеры царского 
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чи робітництво.
 Про подальшу суперечність між переконанням Винниченка 
та Петлюри повніше можуть розповісти щоденникові записи політика, 
котрого турбує те, що «рух (про визвольний рух в Україні - Ч. В.) цілком 
несподівано набрав окрасу приватної марки одної-двох людей. С.В. Пет-
люра став льозунгом справи. Сьогодні маси мають до нього симпатію 
і довір’я. А що буде, як симпатія до особи перевернеться в антипатію 
через якийсь невдачний вчинок цієї особи?», тоді сама справа револю-
ційних перетворень опиниться під загрозою, бо тоді «якась німецька чи 
антантська рука погасить її силою».
 У своєму політичному курсі С. Петлюра покладався на Антан-
ту, і це викликало обурення та незгоду в уряді Центральної Ради. Про ці 
розходження знаходимо в розвідці С. Макарчука: «Апологети Петлюри 
пояснюють його конфлікт з Центральною Радою нібито тим, що «він 
вважав за потрібне орієнтуватися на Антанту, в той час, як Центральна 
Рада недалекоглядно робила ставку на Центральні держави». Розуміючи 

времени. Больше 600 офицеров Генерального штаба — у красных.
 В. Суворов пишет о бездарности Уборевича, Якира, Тухачев-
ского. Но операции планировали и организовывали не они. «Революци-
онные командармы» больше красовались на конях да писали «теорети-
ческие сочинения».
 Много кадровых офицеров было и среди среднего красного 
офицерства.
 Типичен H.A. Щорс — сын железнодорожного машиниста из 
поселка Сновска Черниговской губернии, прапорщик царской армии, он 
еще в конце 1918 года организатор повстанческих отрядов. 5 февраля 
1919 г. 1-й Украинский советский полк Щорса первым входит в Киев. 
Командир 1-й Украинской советской дивизии Щорс 30 августа 1919 года 
убит в бою в районе Коростеня. Щорс был убежден — надо строить 
Советскую Власть. Что характерно — ни в каких зверствах и в грабежах 
отродясь не замечен.
 К концу апреля 1919 года большая часть Украины и Крым стали 
частью Советской республики.
В собственных тылах Красная Армия контролировала только часть тер-
ритории. До 30% населения Украины жило под властью местных атама-
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помилковість суджень і сподівань С. Петлюри, С. Макарчук зазначає: 
«Розрахунок на допомогу могутніх союзників - це всього спроба самоза-
спокоєння. Будь-який союзник готовий надавати підтримку тільки тому 
суб’єкту міжнародного права, який сам готовий до кінця захищати та 
відстоювати власну волю і незалежність».
 Події грудня 1918 року частково проливають світло на розуміння 
розходження поглядів і дій політиків: тоді загони січових стрільців, які 
очолював С. Петлюра, вступили в Київ, «накинулись на професійний 
союз і чотири рази посіпавши його, одпихнули од Директорії 
робітництво», а це призвело до недовір’я до влади ще й з боку звичай-
ного обивателя, який починає пліткувати про «гризню в Директорії», бо 
виходить «трагічне непорозуміння: вища влада стоїть цілком на ґрунті 
інтересів робітництва, а влада виконавча (представником якої був Пет-
люра – Ч. В.) ті інтереси ніби топче ногами», і годі відчувається, що 
«немає тої цільності світогляду і прагнення, які повинні б бути».
 О. Синенко у своєму дослідженні «Профспілковий рух доби  

нов и «батьков», причем многие банды вырастали до масштабов армий. 
Самыми большими из них были армии Нестора Махно, Зеленого, Гри-
горьева.

ГРИГОРЬЕВ
 Никифор Григорьев – царский офицер, в ноябре 1917 объявил себя 
сторонником Центральной Рады. Побывал у Скоропадского, а вскоре сде-
лался офицером Петлюры. В марте 1919 года Григорьев переходит на сторо-
ну коммунистов вместе со своей армией: до 40 тысяч штыков и сабель.
 В марте-апреле 1919 Григорьев действует в составе Украинского 
фронта, двигаясь на Николаев, Херсон и Одессу. В Красной Армии был он 
командиром бригады, а затем дивизии. Но чаще называл себя «атаман пар-
тизан Херсонщины и Таврии».
 9 мая 919 года Григорьев отказался подчиняться командованию 
красных. Фактически он захватил большой район: к северу от Николаева 
и Херсона до Кривого Рога, Екатеринослава и Кременчуга, включая эти 
города.
  Силами Харьковского, Киевского и Одесского военных окру-
гов наступление на Грегорьева велось одновременно из Полтавы, 
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Директорії (листопад 1918 - кінець 1919 рр.)» зауважує, що в той час 
«випадки насильства над професійними організаціями були не пооди-
нокими» і наводить уривок з твору В. Винниченка «Відродження нації», 
в якому вказує на консолідацію С. Петлюри з Січовими Стрільцями, 
які «були мало освіченими в політичних питаннях, маючи психіку 
й світогляд звичайних обивателів-демократів...взялися «визволяти» 
Україну».
 У монографії «Три Голгофи. Політична доля Володимира Вин-
ниченка» В. Солдатенко про події грудня 1918 року засвідчує: «Наміче-
ну стратегію державотворення не лише не вдавалося втілити в життя, а 
чимдалі реальністю ставала зовсім інша модель - отаманщина - доміну-
вання військового начала над політичним, [...] практика регіонального 
сепаратизму, супроводжувана військовим терором, єврейськими погро-
мами і т. ін. біля витоків цієї згубної тенденції стояв С. Петлюра, який 
всіляко заохочував підлеглих йому військовиків до безконтрольних дій, 
до орієнтації на єдину цінність - силу багнета».

Харькова, Киева, Одессы.
 Наступлением руководил лично Ворошилов, и велось оно с не-
скольких направлений на Кременчуг (взят 20 мая 1919 года), Корыстов-
ку, Знаменку, Александрию. 23 мая взята Александрия.
 После падения его «столицы» Григорьев бежал к Махно. Не-
стор Махно принял его бойцов в свою армию, а самого Григорьева в 
июне 1919 застрелили. Очень уж разные они были.

МАХНО
 В штабе Григорьева бывали и анархисты, и левые эсеры. Но 
именно что «бывали», а сам он человек вполне безыдейный. Вот Нестор 
Иванович Махно (1889-1934) - убежденный анархист.
 За ограбление Бердянского казначейства в 1907 году и убийство 
двух охранников приговорен к смертной казни, замененной бессрочной 
каторгой. Вернулся домой, в село Гуляй-Поле Екатеринославской губер-
нии только в начале лета 1917 года. И сразу стал сколачивать свой пар-
тизанский отряд.
 Анархист Махно был врагом всего буржуазного: национализма, 
работы по найму, прибыли. Он многое взял и у эсеров. Впрочем, его 
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 Автор дослідження наголошує, що Винниченко розумів при-
чини власної політичної поразки як Голови Директорії, «національний 
гнів не заглушував у ньому об’єктивності, здорового глузду. І причи-
ни своїх невдач він ніколи не схильний був шукати лише в неспри-
ятливому зовнішньому факторі». Негативну роль, на думку Винни-
ченка, відіграв і запропонований С. Петлюрою режим отаманії, який 
«паралізував обороноспроможність УHP, робив її легкою здобиччю в 
руках злих сил». Окрім того, Петлюра на кожному кроці намагався про-
демонструвати свою незалежність, а іноді навіть зверхність, від Голови 
Директорії, «наче прагнув поквитатись з В. Винниченком за свою, як, 
очевидно, вважав, незаслужену відставку з посади Генерального Секре-
таря військових справ у кінці 1917 року».
 Винниченко відчуває вину Петлюри в тому бедламі, який 
останній чинив і не втримується відзначити у «Щоденнику»: «Петлюра 
енергійний, трошки шамотливий, з певною ініціативою, з шабльоновим 
демократизмом, честолюбець. Він боїться за свою популярність і за 

собственный биограф и личный друг Аршинов в «Истории махновского 
движения» пишет, что «каторга была единственной школой, где Махно 
почерпнул исторические и политические знания, послужившие ему ог-
ромным подспорьем в его политической деятельности».
 «Революция на селе принимает явно противовластнический 
характер... В этом залог того, что вновь организовавшаяся Украинская 
шовинистическая власть в Киеве останется властью только для Киева. 
Крестьянство за ней не пойдет; а, опираясь только на отравленный и 
зараженный властническими началами город, она далеко не уйдет».
К осени 1918 года у Махно было более 30 тысяч бойцов, 700 тачанок.  
 Была прекрасно поставленная разведка.
 Он контролировал район с населением в миллионы человек. 
Большинство этих людей поддерживали Махно. Он и сам по себе вызы-
вал интерес и уважение. Его боялись. Кроме того, махновцы не трогали 
«своих», за все платили и проводили широкую программу реформ. У 
них крестьяне получили помещичью землю еще летом 1917 года!
 С точки зрения и Махно, и очень многих его бойцов и жителей 
его «государства», как раз тут и реализовывался «настоящий», «истин-
ный» анархизм, который и является конечной целью социализма. Тот, за 
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всяку ціну хотів би її зберегти. Коли для цього треба буде стати больше-
виком, він стане ним. Коли гетьманом, – стане гетьманом».
 Ще один запис Винниченка у нотатнику за 21 січня 1919 року 
дає далеко не позитивну оцінку діям Петлюри як політика, коли останній 
не виконав свого головного завдання – зібрати армію, організувати 
українське військо: «Як і торік, ця людина непомітно для широкого 
загалу зіграє фатальну ролю невільного саботажника і предателя [...]. 
Реакційність у діяльності наших органів – його справа. Всі помилки 
військових під його обороною [...]. Господи, які ми убогі, коли маємо 
таких національних героїв, таких випадкових і фатальних людей».
 Після захоплення північної території України більшовицькими 
військами, про яких Винниченко запише у нотатнику: «З півночі нава-
ла притихла. Сарана зайнялась пожиранням захопленої території. Коли 
вона знищить її, тоді посуне далі», автор «Щоденника» з гумором, що 
межує з сатиричними коментарями, схарактеризує постать Петлюри –
політичного діяча: «Тоді Петлюра обм’якне, скисне, заговорить хрип-

который имеет смысл бороться с буржуазной насквозь Радой и подни-
мать крестьян всей Украины.
 «Напрасно Рада в угоду буржуазии, изменив своим принципам 
в области земельной политики, признала право частной собственности 
на 30-40 десятин. Буржуазия, увлекшись своими временными победами 
над революцией, над носителями ее идей — революционными труже-
никами деревни и города, не удовлетворилась этой позорной изменой 
Рады трудящимся. При поддержке грубого юнкерства буржуазия свер-
гла Раду и поставила на ее место своего представителя в лице гетмана 
Павла Скоропадского».
 Ну, а Махно — против и Рады, и Скоропадского, и вообще вся-
кого буржуазного правительства.
 Нестор Иванович — изобретатель знаменитой тачанки. Первы-
ми применили такие легкие тележки для пулеметов англичане в Южной 
Африке в 1904 году. Сесиль Роде лихо воевал на них против буров.
 Тачанка — это фактически подвижная боевая площадка для пу-
лемета. Это легкая рессорная бричка, на которой установлен пулемет, и 
в которую впряжена тройка или четверка лошадей. Для использования та-
чанки, эдакой колесницы XX века, нужна высокая квалификация. Трудно 
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ким, убитим голосом, погляд стане розгублено-апатичним. Тепер же 
він ходить, як балерина за кулісами перед виступом, приємно обсмикує 
свій пояс, на якому теліпається револьвер, і грізно балакає з своїми 
осавулами по телефону. Комічно і зворушливо, як бідний Симон Ва-
сильович з міною переможця спішить до мене щоразу з якою-небудь 
дрібненькою, приємною звісткою, - так мало їх буває у нас, що він не-
мов виправдовується тими дрібничками за великі, тяжкі невдачі».
 Згодом, у квітні 1919 року, перебуваючи у Будапешті, уже зі 
зневагою зафіксує Винниченко у «Щоденнику» про Петлюру так: «А 
«балерина» кощунственно вихиляється перед трупом забитої України, 
робить ручкою до нещасних обідраних оборонців-недобитків, прибирає 
фельдмаршальські пози перед винищеними, перевтомленими людьми і 
аж захлинається від власного самомилування. І всі сміються з нього, і 
всім гидко, а так наша доля, що це шамотливий нікчемний чоловічок 
своєю шамотливістю, своєю славолюбністю, своїм позуванням створює 
враження якоїсь акції».

вести тачанку в бой. Лошадей могут убить или ранить, они могут понести... 
Нужен прекрасный кучер. Пулеметчик должен стрелять на большой скоро-
сти и при сильной тряске.
 Тачанка в СССР стала своего рода символом «романтики Граждан-
ской войны» — вместе с буденновкой, песней «Уходили комсомольцы на 
Гражданскую войну» и шинелями с красными нашивками.
 Далеко не все бойцы на тачанках были идейными людьми. Но свое 
идейное ядро у Махно было. Признавая «право народа» на «революцион-
ные эксцессы», Нестор Иванович бандитизм признавал только революци-
онный, идейный. Когда в Пятихатках махновцы окружили вокзал и через 
окна из пулеметов расстреляли офицерский бал — за ними стояла идея. Бей 
«кадюков»!
 И армия его была идейная.
 Коммунисты шли на юг силами порядка 40 тысяч человек. Плюс 
пятнадцать тысяч у Махно. Плюс тысяч десять у Григорьева. Плюс еще 
столько же у атамана Зеленого и бандюганов помельче. Приняв в свою ар-
мию шайки бандитов и армии народных вождей, Красная Армия выросла 
вдвое. А по качеству по крайней мере не проиграла.
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 Уряд, що його очолював Винниченко, за волею обставин, і в 
тому числі через неуцтво і невміння військових командирів українських 
збройних сил (а до цього був причетний і С. Петлюра), був вимушений 
виїхати за кордон, перебувати то у Будапешті, то у Відні, то в інших 
містах Європи. Проте ці незручності були просто дріб’язковими у 
порівнянні з політичною ситуацією, в якій опинилась Українська держа-
ва. Винниченко, можливо через власну неприязнь та амбіції, можливо 
через уміння аналізувати вчинки політиків і бачити їх помилки, окрім 
себе, покладає вину в цьому і на Симона Петлюру, котрого в подаль-
ших своїх щоденникових записах називає «славолюбним чоловічком», 
«хамом, який хоче стати паном», «дрібним банківським бухгалтером», 
«маленьким журналістом, що випадково, примхою революції і недолею 
нашої убогости на люди видряпався на військового начальника», бо той 
заради свого отаманства робитиме все й цим буде «шкодити визволенню 
нашої нації й народові».
 Ще один запис за 27 липня 1919 року доводить, що стосун-

БИТВА ЗА ЧЕРНОМОРЬЕ
 В январе 1918 года в Одессе установилась Советская Власть.  
 Уже в марте 1918 года в город вошли немцы.
 В конце ноября 1918 года в городе существуют как минимум че-
тыре политические силы: гайдамаки Симона Петлюры, красное подпо-
лье, белогвардейское подполье и мафия уголовника Мишки Винницкого 
по кличке «Япончик».
 В портовых городах России существовал огромный, разветв-
ленный мир уголовного подполья. Основным «делом» уголовных были 
контрабанда и рэкет купцов, вывозивших зерно. Эта Одесса уголовни-
ков хорошо известна советскому читателю.
 Но была и Одесса русской интеллигенции.
 К этому надо добавить: Одесса отродясь не была частью Украи-
ны. Как и Донбасс, и Крым. Земли, отвоеванные в конце XVIII века у 
татар и турок, носили название «Новороссии». А университет в Одессе 
назывался Новороссийским университетом.
 5 декабря 1918 г. немцы выходят из города, а на рейде дымят 
пароходы французско-английской эскадры. В тот же день гайдамаки пы-
таются взять власть...
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ки між політиками, особливо з боку Винниченка, набувають ворожо-
го характеру: «Наша еміграція вже ділиться на дві сторони: так зва-
них «петлюрівців» і протилежність їх «винниченківців». Я радий, що 
цим поділом, нарешті, серед громадянства моє ім’я виділено з цієї 
петлюрівщини, яка загиджує все українство своїми програмами, лизан-
ням рук у міжнародних жуликів і світових грабіжників, яка безладно 
хапається за всякі нечисті (аж до чорносотенства) способи удержання 
себе».
 Організовуючи акцію впровадження Єдиного революційно-
демократичного національного фронту, Володимир Винниченко мав 
на меті об’єднати всі прогресивні українські емігрантські сили для бо-
ротьби за незалежність України. Проте Винниченко-політик не бачив 
користі від Петлюри та його прибічників, а ті, в свою чергу, намагалися 
всіляко дошкуляти у здійсненні його політичних справ. Про ці стосун-
ки віднаходимо у Винниченковому «Щоденнику»: «Бідна петлюрівська 
купка лютує на мене за виключення її з Єдиного Фронту, не знає, чим 

Гайдамаков немного — с полтысячи. Добровольцев белого генерала 
Гришина-Алмазова примерно столько же... Но именно они к вечеру 4 
января очистили город от петлюровцев.
 5 января повторилась история, бывшая в Архангельске: ког-
да интервенты сходят с трапов, а их уже встречают белые, взявшие 
власть.
 Французы высадились в Севастополе, французы и греки заняли 
Херсон и Николаев. К февралю 1919 г. численность французов, англи-
чан и греков на русском юге достигла 40 тысяч человек.
 Франция последовательнее других стран поддерживала Рос-
сию — союзницу. Но и французы были очень вялыми «интервентами». 
Вместо 12-15 планируемых дивизий они выставили всего 2. Дивизии 
пошли на север... и уже к февралю остановились после первых же сты-
чек с войсками Григорьева.
 Антивоенные настроения захлестывали Европу, и особенно 
Францию. «Демократическая общественность» бурно протестовала 
против продвижения французских войск и вообще против войны с Со-
ветской Россией.
  В ряды самих французских солдат тоже проникало разложе-
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мені дошкулити. Я, мовляв, із заздрості до популярності Петлюри так: 
до нього негативно ставлюсь. Я, мовляв, не українець, не український 
письменник, нічого українського в моїх роботах немає. По суті справи 
нема нічого, всі аргументи особистого характеру. Так само аргументують 
гетьманці і більшовики. Це - добре. Очевидно, наша позиція настільки 
правильна, що по суті найбільші її вороги не сміють говорити про неї. 
Тільки обхідними шляхами, підкопами під довір’я до виразників її ста-
раються її повалити».
 У своїх партійних виданнях (наприклад, в «Українському 
сурмачі») прибічники Петлюри намагаються дискредитувати Винничен-
ка як політика, опускаючись до «лайки, глузування, ненависті», закида-
ють навіть те, що «я – не українець, що я підлабузнююсь до українства». 
Тоді з жалем і сумом письменник зауважить:: «Наче бути українцем – це 
надзвичайно прибуточна, чесна, почесна річ. Наче бути українцем – це 
не бути вічно приниженим, вічно невизнаним, вічно відштовхненим 
[...], наче бути українцем – це не значить бути в стані доказування свого 

ние. Солдаты, пережив страшную войну, не хотели умирать в России. А 
вот социализма они хотели. Командование опасалось — а не грянет ли 
на их кораблях большевистское восстание?!

ОПЯТЬ ПРИЗРАК МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
 Большевики отлично знали о настроениях интервентов. При 
одесском обкоме они создали «Иностранную коллегию», специально 
для работы с иностранными солдатами и матросами. Огромную роль 
здесь сыграла Жанна Лябурб...
 Жанна Лябурб (1879-1919) — этническая француженка, дочь 
крестьянина — участника Парижской Коммуны. Родилась в местечке 
Ля-Палис.
 В 1896 году поселилась в польском городке Томашов. Учительница. 
С 1905 года — участие в революционной работе. С 1917-го — активное уча-
стие в московской организации РСДРП. В 1918 году организовала в Москве 
«французскую коммунистическую группу». В феврале 1919 года — в Одес-
се, один из руководителей «Иностранной коллегии». Здесь она редактирует 
газету «Коммунист», пишет агитационные листки, призывая к восстанию.
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права на існування».
 Володимиру Винннченку довелося жити за кордоном; там 
він шукав помешкання якнайдалі від «цих жалюгідних, брудненьких, 
просякнених малесенькою жадністю до розпусти, безсоромно-злодій-
куватих людців, які називають себе представниками української де-
ржавності», від людей, чий «мур особистого егоїзму, який так високо 
вигнався вгору над усіма інтересами», а тому вони стали «по суті безпо-
радні, зневірені».
 Автор «Щоденника», перебуваючи у вигнанні, знаходиться у 
постійному зв’язку з українською еміграцією, спостерігає за діяльністю 
Петлюри та його «кабінету», записуючи до свого нотатника уїдливі зау-
важення про останніх: «Петлюра із своїми «міністрами», кажуть, здобув 
десь грошей і видає «Тризуб» – державну газету. Уявляю, що за убозт-
во повинно бути ця газета», або: «Психологічний закон: людина прагне 
того, чого їй бракує. Тому дрібненькі люди, що їх обставини поставили 
на місце величносте, так люблять помпу, зовнішні відзнаки великосте, 

 Французы накануне восстания арестовали всех его будущих 
вождей.
Французы (без участия англичан) расстреляли организаторов заговора 
на борту своего флагманского корабля.

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО КОРАБЛЯМ...
 14-21 марта в Севастополе вспыхнула организованная больше-
виками забастовка портовых рабочих. Забастовку подавили вооружен-
ным путем. Но французские солдаты и матросы отказались воевать про-
тив Советской России.
 Англичане и французы вели себя очень по-разному. Разагити-
ровать британцев не удалось ни разу. А вот французов удавалось посто-
янно.
 В марте 1919 года интервенты ушли из Одессы, в апреле и из 
Севастополя.
 Вот и вся «интервенция»!
 И тут вступила в действие вторая мина, заложенная большевика-
ми... Звали эту «мину» Григорий Иванович Котовский (1881-1925).
 «В Бессарабии вел в 1918 году партизанскую борьбу против румынских 
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значносте. Внутрішню щербинку з цього погляду вони загуляють золо-
том штучних зубів. Тому Петлюра з цього погляду так любив парадуван-
ня, форми, лесть. Він жадно хапався за всяку можливість задрапувати 
бучною декорацією порожні місця своєї особи».
 Звістка про смерть колишнього однопартійця не залишила Вин-
ниченка байдужим; зі змішаним почуттям жалю і впевненості у влас-
ній оцінці діяльності С. Петлюри, Володимир Кирилович тоді занотує 
у «Щоденнику»: «Смерть Петлюри не сходить з поля свідомосте... Так, 
Петлюра багато завинив: він надто легковажно грав на кривавій роман-
тиці нашої історії, занадто нерозбірливо хапався за найлегші способи 
досягнення мети, а мети громадські занадто покривав своїми власни-
ми. Романтику Ґонти та Залізняка він спарував з первісним інстинктом 
грабежу й насилля й думав, що, запрягши цими двома поняттями де-
ржавного воза, він вивезе його на дорогу самостійносте. Але й такими 
кіньми трудно перебороти всі ті історичні перепони, що навалено нам 
на цім шляху. І тим паче такими дикими, незагнузданими».

оккупантов. В Одессе с апреля по март 1919 г. он возглавлял военную и 
диверсионную работу под руководством одесского подпольного ревкома. 5 
апреля во главе сформированного им партизанского отряда Котовский уча-
ствовал в освобождении Одессы и установлении там Советской Власти».
 Вот-вот! Не уточняется только, что за «военную» работу вел Ко-
товский в Одессе? А он устанавливал полезнейшие связи с легендарным 
Япончиком. В городе процветал «черный рынок», и уж конечно Япончик 
был очень даже вхож в круги французских интендантов. Англичане им брез-
говали, а вот французы — принимали.
 Дальше все совершенно фантастично. Япончик... – подкупил на-
чальника штаба французов Фрейденберга. Фрейденберг вертел француз-
ским командующим, генералом д’Ансельмом.
 Мафия Япончика при эвакуации Антанты как могла ограбила бога-
тый южный город. А потом Япончик и Котовский стали командирами крас-
ных полков.
 Для Япончика это ничем хорошим не кончилось, он быстро вер-
нулся к прежним занятиям. Вот Котовский сделался красным командиром 
— 9-й кавалерийской бригады, затем развернутой в 2-й кавалерийский кор-
пус.
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 Подальша діяльність Винниченка-політика буде спрямована на 
«оборону честі української нації й революції, а не Петлюри», бо «Петлю-
ра – не представник усієї нації», він «страшенний боягуз» і його основні 
риси – «хоробливе, судорожне прагнення влади всякими способами і 
внутрішня невідповідність, дрібність удачі, очевидно, притаманні вся-
кому суб’єктові з гіпертрофованим індивідуальним інстинктом».
 З послідовниками С. Петлюри у В. Винниченка прихильних та 
доброзичливих стосунків не склалося, бо останні всіляко шкодили пись-
меннику, «робили капості людині, що не поділяє їхніх середньовічних 
поглядів».
 Політика вражають закиди петлюрівців у вищості і значимості 
свого лідера – С. Петлюри, котрого «українська нація вибрала собі у 
вожді» (про це йшлося у передовиці «Українського життя», у першій 
частині, за 25 серпня 1926 року), у цій же статті М. Грушевського було 
названо обивателем, а В. Винниченка – белетристом. Письменника 
обурює таке визначення їх цінності як політиків, що у щоденниковому 

Котовского так популяризировали, что о нем ходило невероятное коли-
чество анекдотов, почти как про Чапаева. Особенно чаровала анекдот-
чиков его всегда выбритая, гладкая голова.

БІЛЬШОВИЦЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД Ю.СМОЛИЧА 
З РОМАНУ-ДИЛОГІЇ

 «РІК НАРОДЖЕННЯ 1917» (НАСТУП  РАДВЛАДИ)

НІЧНИЦІ
 Кінець кінцем треба бути чесним з собою! «Бути чесним з со-
бою» — такий моральний кодекс проповідував письменник Винничен-
ко. Життя треба змінити доконче, але щоб мати право змінювати життя, 
людина повинна змінитися сама — змінити себе саму насамперед! Така 
основоположна теза винниченківської філософії. Втім, перші христия-
ни думали так само.
 Винниченко сидів і катувався, силкуючися застосувати до себе, 
самого свій, винниченківський, кодекс.
Труднощі були в тому, що концепція утворилась, власне, в царині 
моральних категорій: не вкради, не вбий, не побажай жони ближнього 
твойого, ні вола його, ні осла його... Тьху! Всі десять заповідей закону 
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записі від 25 серпня 1926 року він занотує: «... виразно стало б видно, 
яка дурна українська нація, що за вождя вибрала собі не вченого, не 
письменника, а воїна, чи краще, бухгалтера. Така й державність вийшла 
з петлюрівщини, як з бухгалтера воїн».
 Отже, проаналізувавши щоденникові записи В. Винниченка, 
які стосуються С. Петлюри, ми переконалися, що якими б складними 
і суперечливими не були б їх стосунки, кожен із них по-своєму розумів 
політичну ситуацію, в якій опинилася молода українська держава, і по-
своєму бачив подальші шляхи її розвитку. Оцінивши свої перемоги і 
поразки, політики прийшли до висновку, що дилетантизм фатальний 
для будь-якої справи, а особливо для тієї, яка потребує величезної внут-
рішньої віддачі фізичних та моральних сил, політичних знань, мудрості, 
розважливості, уміння вчасно піти на компроміс чи принципово відсто-
яти свою позицію.

В. Чернецька

божого вилізали з якогось далекого кутка свідомості 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!
 В якому, власне, становищі опинилась зараз Україна, так би мо-
вити, на світовій арені?
 В становищі ідіотському!
 Щоб полегшити собі процес обмірковування цього — ідіотсь-
кого, за першим категоричним 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 Винниченко,— ми, уряд УНР, можемо (маємо мораль-
не право — раз хочемо бути чесними з собою!) тільки у згоді та злагоді з 
нашими союзниками (Францією, Англією, США), які підтримали наше 
державне становлення морально, політично, фінансово, дипломатич-
но... Але звідси і почалося «шаркання» по паркетах, уклінні церемонії, 
запобігання перед Антантою. Коли бути чесним з самим собою, то це й 
означає — в усій своїй політиці іти на припоні в союзних... буржуазних, 
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імперіалістичних держав. От тобі й свята демократія, матері її чорт!..»
Винниченкові, соціал-демократу мало не двадцять літ, тоскно заскімли-
ло 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 перего-
ворів та не забули взагалі, що існує на світі Україна, а не просто собі 
— Малоросія, УНР відрядила і свою, уенерівську 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-ін-
форматор. Пізніше вони навіть зраділи: еврика! Таж це зовсім не погано 
в противагу делегації Раднаркому — задля демонстрації, що російські 
більшовики не уповноважені говорити 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 наглядачем, а партнером де-юре, але й взагалі виз-
нають УНР екс-офіціо як самостійну державу. Хитро?
 Україна перебуває з Німеччиною та Австрією в стані війни, Ук-
раїна воює в спілці з ворогами Німеччини — Антантою, Україна ще й 
сама не проголошувала своєї державної самостійності, перебуваючи в 
федеративних зв’язках з Російською державою, а вже німець проголо-
сив її самостійність! Отой самий мудрий німець, що на Січі картопельку 
садить...
 А ми її купуємо, їмо на здоров’я та й похвалюємо...
 Схаменіться, недолюдки, діти юродиві!.. Бо лихо вам буде... На-
стане суд, заговорять і Дніпро, і море...
 Тьху! Знову ті чортові літературні асоціації! Хіба до літератур-
них ремінісценцій зараз, коли сам дідько не розбере, як же тепер буде з 
Антантою? Тією самою, що перед нею вихиляси строїли!.. З ким же те-
пер підписувати мир? З німцями та австрійцями? Чи попереду пошукати 
способу замиритися з самою Антантою?
 Чи ж не ідіотське, справді, становище?
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 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 ла-
ска, скляночку чайку мені — міцненького, гаряченького, з цитриною і 
келишком рому...
 В горлі пересохло, в грудях гупало серце, зрошував сьомий піт, 
але морозило навіть 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 більшовиками, які, до речі, коли вже бути чес-
ним з самим собою, першими визнали і неодноразово підтверджували 
право України на самостійне державне життя... Хіба ж Антанта, яка 
обіцяла допомогу, як тільки почати війну з більшовиками, допома-
гатиме 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 командування на Сході. Містер Багге подався 
чимдуж до Ростова шукати англійського посла. А Дженкінс, у готелі 
«Європейський» на Хрещатику, переказує через секретаря: чхаю, не-
жить, кашель — неспроможний і до телефону підійти... Дипломатич-
ною 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 Винниченко.— Таж чай 
холоднюсінький! І рідкий! Хіба це чай! Ситро, фіалка Калінкіна!..
 Коли чай перемінено — зараз уже чорний, як кава,— Винни-
ченко ковтнув зразу з півсклянки і знову взявся за перо.
 Становище на театрі внутрішніх воєнних дій теж було... гірше 
губернаторського... Гм! І звідки воно пішло: «гірше губернаторського»? 
З якогось пікантного анекдота. 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 радянською армією, під командуванням Юрія Коцю-
бинського. Юрія Коцюбинського — Михайловичевого сина! Як це вам 
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подобається? Славетний український новеліст, український Мопассан, 
Стендаль! — навіть сам Володимир Кирилович своїми лаврами перед 
ним щиро поступиться! — і на ж тобі: таке поріддя... Юрко! Отакий 
собі русявий хлопчик,— Володимир Кирилович міг уявити собі його 
тільки в гімназичній тужурці з ранцем за плечима: добре знав мате-
матику й кохався у віршах... Полководець! 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 покоління української інтелігенції?.. Полк червоних козаків 
веде, і, замітьте, українських!.. З ними ще — Муравйов з матросами 
та російськими червоногвардійцями. Ну, це вже не те: і сам — русак, 
і звання полковницьке, царське, і взагалі — російський імперіалізм, не 
розбереш, котрий саме,— білий чи червоний?..
 Але слідом за наступом з Харкова почався наступ і з Брянська 
та Гомеля на Бахмач. Телеграфісти подейкують, що сам Ленін дав наказ: 
кинути в цьому напрямку дві тисячі балтійських матросів, кронштадт-
ських головорізів... Отже, під Бахмачем буде... компот: напрямок цієї 
групи якраз у тил лінії фронту Петлюриних гайдамаків та «вільних ко-
заків».
 А на лівому березі Дніпра?
 З Знам’янки на Білу Церкву повільно, але певно посувається 
група українських металургів, шахтарів і рудокопів, що подала вже до-
помогу катеринославським робітникам 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 кімнаті,—і   зачовгав   капцями   сюди   і   
туди   по   кімнаті.
 Перед вікном спинився. Похукав на морозяний наст на шибці. 
Продихав відтулинку. Глянув.
 На Пушкінській вулиці стояла ніч. Ліхтарі світилися через один 
— найближчий біля акторського ходу до театру Бергоньє, антреприза 
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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 мініа-
тюр 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 надходить ранок. Невже таки надійде?
 Винниченко повернувся до столу і перехилив рештки чаю — 
чай знову вихолонув, та вже хай йому біс! З-під тьмяного зеленого аба-
жура яскраве світло щедро сотиться 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 — оповідання... 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, незай-
маний і ні в чому не винний папір.
 Що ми маємо сьогодні всередині самої України?
 Маємо: повстання по селах і цукроварнях по всьому Поділлю, 
повстання на Чернігівщині, повстання на Волині... скрізь. А Донецький 
басейн, Криворіжжя, Харківщина — 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 околиці? А в столиці Києві 
— що?
 Сьогодні в столиці Києві були такі новини. Ліві польські партії вис-
ловилися... проти згубної контрреволюційної політики Центральної ради. 
З’їзд чеської соціал-демократичної партії кваліфікував політику Централь-
ної ради... контрреволюційною і згубною... Ну, це ще хай, нехай поїдуть, 
спробують у себе в Варшаві чи Празі... А от український полк імені Шев-
ченка — Центральної ради полк, який, правда, одним куренем брав участь у  
Жовтневому  повстанні,  а  пізніше,  повним  складом, відмовився роззброю-
вати збільшовизовані російські частини,— так от цей полк, бувши посланий 
генеральним секретарем Петлюрою на спокуту під Бахмач — тримати про-
тибільшовицький фронт,— відмовився воювати, повернувся в Київ і подав 
генеральному секретареві таку резолюцію.
 «...Крім того, придбачаємо в веденні політики Центральної 
ради і генерального секретаріату відхилення в сторону, не бажану для 



353

СУДНИЙ   ВИМІР

трудового народу України, і братовбивчу війну з російським пролетаріа-
том лічимо ганебною, порочащою Українську народну республіку, а 
через те залишаємось незадоволеними політикою Центральної ради і 
генерального секретаріату, вимагаємо негайно припинити братовбивчу 
війну, і 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 озброєною силою проти 
домагання трудового селянства і робітництва як великоросійського, так 
і українського».
 Маєте?
 А Київський більшовицький комітет пішов у підпілля і з підпіл-
ля організовує бойовий загін з київських залізничників. За агентурними 
даними, цей загін має вже понад чотири сотні бійців і ще назбирав оз-
броєння на... півтисячі.
 А навіть не підпільний, а досі легальний молодіжний союз 
«Третій Інтернаціонал» у київській же газеті надрукував звернення до 
всієї молоді Києва:
 «Робітничі юнаки й дівчата!.. Геть кайдани, ми, юні пролетарі, 
жадаємо світла і сонця і тому йдемо на смертний бій з капіталом! Хай 
згинуть тирани!.. Чи чуєте, товариші, далекі розкоти грому? То могутній 
велет — міжнародний пролетаріат — стає на останній бій з капіталіз-
мом!.. Дівчата і юнаки! Пам’ятайте — замолоду люди живуть 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 тро-
хи наївно складено — якийсь гімназист писав, начитавшися Надсона 
та Олеся, але ж зворушливо, що не кажіть... Молоді паростки, нове 
покоління, майбутнє України...
 Але зразу ж Винниченко піймав себе на сентиментальності, 
жбурнув перо, зіжмакав картку й з грюкотом відштовхнув стільця.
 Що ж воно виходить, чорт забирай?.. Коли бути чесним з со-
бою, 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 український письмен-
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ник і політичний діяч?.. Ні! Коли бути чесним з собою: проти власного 
народу воюємо, шановні добродії!
 — Володимире! — перелякалася    спросонку  дружина Роза. 
— Що   трапилося?   Пожежа?   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 очмані-
лою дружиною і грізно запитав:
 — А воює — хто?
 — Як   хто,   Володимире?   Всі   воюють...   І   ми   воюємо...
 — Центральна рада воює! — затупотів ногами Володимир Ки-
рилович. 
 — Генеральний секретаріат! І твій покорнєйший слуга!..  
Бо – голова  генерального секретаріату 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 досі в Проскурові...
 — А погром у Проскурові хто вчинив? Я!..
 — Та ти збожеволів! — вже не в жарт   вжахнулася Розалія Яків-
на. — У тебе температура!
 — Ні, губа в мене — не дура! Коли мене запитують офіційно, 
чому чиняться єврейські 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 репету-
ють: бий жидів, рятуй Україну!..
 Володимир Кирилович знесилився і впав на канапу. Руки в 
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Розалії Яківни трусилися, і вона розхлюпала пів-мензурки, наточую-
чи валер’янки. Винниченко слухняно ковтнув — очі його несамовито, 
благально-принижено кружляли: господи, чи це вже не розрив серця?
Затихаючи, він ще прошепотів:
 — А в Центральній раді — що?
 В Центральній раді діло було... табак. Після обговорення зе-
мельного питання есери з есдеками перегризлися остаточно — і есери 
взяли гору: вимагали тепер нового 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 
партію — 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 есерами в Росії, піти на співробітництво з 
Радянською владою.
 Винниченко нарешті вільно продихнув — спазм відпустив сер-
це, 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 бублика. 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. Важко сів. Взяв перо.
 — Ти б краще ліг, Володю...
 Та Винниченко вже не чув. Присунув до себе чисту картку па-
перу і тремтячою ще рукою швидко написав угорі: «Бути чесним із са-
мим собою!»
 Так! Він буде писати. І буде чесним з собою. Писатиме щоден-
ник тисяча дев’ятсот вісімнадцятого року. Правда, у такому жанрі до-
ведеться бути нещадним і... до себе самого. Зате як браво можна буде 
хвицнути і того, і сього, і взагалі обгавкати всіх! Сьомку Петлюру на-
самперед. І пацюка Чорномора. Ну й... Володимира Кириловича Вин-
ниченка не пощадити, коли бути вже чесним з собою. Словом, весь цей 
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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 дру-
гого запасного Київського полку, з якого рекрут Винниченко дезерти-
рував тисяча дев’ятсот другого року. В цю хвилину Володимир Кири-
лович умоглядно бачив уже все, що він повідає вдячним і невдячним 
нащадкам. 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 бездарних націоналістичних 
політиків. І доведе безперспективність самого націоналізму. А також 
його антидемократичність. І буржуазність. Засвідчить, що націоналізм 
завжди прислуговує імперіалізму. Гм... імперіалізму... Про імперіалізм 
він скаже окремо. І про імперіалізм Антанти, і про імперіалізм 
Почвірного союзу. І про російський імперіалізм. 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! Володимир Кирилович буде їм суд-
дею! 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 категорія; це ж Володимир Кирилович і при-
думав її щойно: «національний   комунізм» — як   новітня   філософська,   
політична і економічна категорія. Авторські права застережено... Сло-
вом, він таки навчить — в кожному разі, повчатиме,— як «національним 
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 повстання. 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.
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ХРОНОЛОГІЧНА МОЗАЇКА ВІД ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА
 
 Командир большевицької армії Муравйов, що приніс Україні, 
як він висловився, «на штиках свободу», зараз же наклав на «буржуаз-
не» населення Києва величезну, на той час, контрибуцію, розпорядився 
конфіскувати харчові продукти, мануфактуру, взуття і т. ін. В села по-
силалися 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 Москов-
щину. 
 Німці, сподіваючись дістати на Україні стільки хліба та харчо-
вих продуктів, що зможуть ще довго протягнути війну, не випустили на-
ших полонених, а самі з радістю, за умовлену кількість пудів харчових 
продуктів, пішли визволяти Україну проти большевиків. Уряд Голубови-
ча охоче на це згодився, чи ліпше сказати Грушевський, бо після висту-
плення з уряду Винниченка Грушевський став, можна сказати, самодер-
жавним керівником Центральної Ради. Він, очевидно, певний був, що з 
допомогою «наємного», як публічно висловився Голубович, німецького 
війська, можна буде закріпити суверенність України, а соціалізацією 
землі прив’язати до неї і селянські маси.
 В результаті німці, вигнавши московських большевиків, розігна-
ли і українських, бо не бачили великої ріжниці між тими і Центральною 
Радою, і поставили на чолі Української Держави гетьмана Скоропадсь-
кого. Але його, на превеликий жаль, не підтримало українське грома-
дянство та Січові Стрільці, і він, опершись на російських добровольців 
та поміщиків, не зміг вдержатись після революції в Німеччині.

4
 Соціал-демократ Винниченко теж, як і більшовики, праг-
не соціальної революції, мріє про Україну «без хлопа і пана», - але 
більшовицький шлях  насилля й терору викликає в його душі сум’яття 
й протест. Крім того, Винниченко відштовхує більшовицький підхід до 
національного питання, заперечення права України на автономію, на 
державність… Проте і з Петлюрою у В.Винниченка виникають серйозні 
розходження. Це посилює його хитання  в зачарованому колі ідей 
соціального визволення, стає причиною складної внутрішньої драми.
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 В середині 1918р. Центральну Раду було розігнано німцями, 
які натомість встановили гетьманську владу. Євген Чикаленко від 
пропозицій стати гетьманом відмовився, обрали генерала Павла 
Скоропадського, Володимир Винниченко переховується на дачі 
академіка М. Біляшівського на Княжій Горі під Каневом. Трохи 
згодом він очолить опозицію Скоропадському. Антигетьманський 
рух переріс у масове повстання. Створився альтернативний уряд – 
Директорія, на чолі якого стояли Винниченко і Петлюра. 21 листо-
пада 1918р. 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 французьке 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 провалювалася в хаос і анархію. Шість армій воювали на 
її території: українська, більшовицька, біла, Антанта, польська, 
анархістська…

СУЧАСНА ПРОРОСІЙСЬКА ІНТЕРМЕДІЯ 
ВІД ВЕЛЛЕРА МИХАЙЛА ТА БУРОВСЬКОГО АНДРІЯ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИСТОРИЯ БЕЗУМНОЙ ВОЙНЫ»
 

ДОНБАСС И УКРАИНА
 В Донбассе красная 13-я армия тоже выдохлась, наступала все 
медленнее. Ей противостоят так называемые «цветные полки» — Алек-
сеевский, Дроздовский, Корниловский и Марковский. Своих в белой 
армии определяли по цвету погон.
 После упорных боев в апреле—мае 1919 г. эти полки начали 
наступать. Кавказский корпус вместе с цветными полками нанес удар 
по корпусу Якира и по Махно. Красная Армия начала откатываться на 
север, прикрывая столицу советской Украины Харьков. Революционно-
повстанческая армия Махно откатывается на запад, прикрывая террито-
рию государства Махно.
 Троцкий требует телеграфом от Махно, чтобы он уходил на се-
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вер и прикрывал Харьков. Махно телеграфом хочет, чтобы Красная Ар-
мия воевала, а не бежала. Он не хочет отрываться от своей территории. 
На четвертой станции Махно телеграфирует Троцкому матом. Троцкий 
объявляет Махно вне закона.
 Корпус Якира откатывается из Таврии на север. Лавина Рево-
люционно-повстанческой армии — от Донбасса на запад. Они пересе-
каются. Комиссаров расстреливают, часть красных бойцов переходит к 
Махно, остальные разбегаются. Якир пробивается на север с батальо-
ном китайцев-пулеметчиков.
 Генерал Слащев требует от Деникина, чтобы несколько диви-
зий остались добивать Махно — иначе Махно рано или поздно начнет 
партизанскую борьбу в тылу, перережет все коммуникации. Деникин, в 
полном соответствии с Уставом и собственным пониманием ситуации, 
требует от Слащева не «умствовать», а выполнять приказ: идти на север, 
на Москву, оставляя Махно в тылу. Помимо всего прочего, молодой, та-
лантливый, нахальный Слащев Деникина невероятно раздражает. За-
бегая вперед: окрепнув, Махно в сентябре—октябре 1919 г. перерезает 
все коммуникации и начинает партизанскую войну в тылу Деникина, 
наступление которого проваливается.
 23 августа 1919 года белые части высадились в Одессе, а 31 
августа заняли Киев. Советское правительство Пятакова оттуда бежало. 
Несмотря на размах террора, в городах сохранилось белое подполье, ко-
торое примкнуло к Добровольческой армии.
 К тому времени существовало еще два украинских правитель-
ства: Петлюры, который кочует по стране из города в город. И коман-
дующего армией Западно-Украинской республики генерала Л. Кравса. 
Он тоже кочует: после падения Западно-Украинской республики поляки 
объявили западных украинцев «предателями» и вернуться в занятые по-
ляками области им было опасно: сразу расстреляли бы. В 1918 году в 
Киев они вступали вместе. Помните у Булгакова? «Были эти люди одеты 
в передних шеренгах в синие одинаковые жупаны добротного герман-
ского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки 
— галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные, до пят, больнич-
ныехалаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями». Но между 
Петлюрой и Кравсом существовало и более существенное отличие, чем 
тонкость лица и умение носить винтовку. Галичане, в отличие от Петлю-
ры, были хоть националистами, но не социалистами. Они сочувствова-
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ли белому движению.
 Части белого генерала Бредова вступили в Киев 31 августа, од-
новременно с отрядом галичан. На следующий день на совместном па-
раде были подняты вместе русский и украинский флаги. Прискакавший 
представитель Петлюры русский флаг сорвал. После чего генерал Бре-
дов и генерал Кравс договорились, во избежание инцидентов, отвести 
украинские части за город.

БІЛЬШОВИЦЬКА ІНТЕРМЕДІЯ ВІД Ю. СМОЛИЧА 
З РОМАНУ-ДИЛОГІЇ 

«РІК НАРОДЖЕННЯ 1917» 

FINITA LA COMMEDIA!

 Винниченко сидів у Святошині.
 Дачка була невеличка, але затишна. Кращого закутку для ме-
ланхолійного настрою 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 письменника, літописця, історіографа — совісті народної? 
Кінець кінцем хто він такий? Письменник чи політик?.. Винниченко рі-
шуче 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 пори-
вами 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 коїться зараз у місті! — і Володимир Кирилович знову від-
клав перо.
 Ну, а коли не напише він, хто ж тоді напише? Де ж іще знай-
ти таке щасливе сполучення: і державний діяч, і літератор?.. Що ж, так 
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і залишатися всьому забутим 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:
«Тиша чернечої келії. Гупання гармат затихає. Чути, як на дах монотон-
но падає звідкілясь крапля. Сосни двома жалібними рядами стоять перед 
вікном, як перед могилою, й тужно похитують голчастими головами...
 Сьогодні на Святошинському шосе вже нема українців. 
Подвір’я, де вони стояли, порожні й похмуро мовчать. Люди, проходячи 
повз них, стараються не дивитись у той бік.
 А в Києві вже розташовуються більшовики. Бідна наймичка за-
хотіла в,своїй хаті пожити господинею. Нещасна нація, з якої так злісно 
й жорстоко насміялася історія, не донесла скарбу, не стало сил...»
Ліричний заспів лягав наче й не погано... А далі як? Хіба це таке просте 
діло — писати? Особливо — правду?
 Винниченко перечитав написане і залишився незадоволений. 
Нісенітниця! Що це означає — «українців нема»? А хіба ті, що «прохо-
дять повз і стараються не дивитись», — не українці? А хто ж тоді нація, 
про яку мова в наступному абзаці? Ота наймичка? І з кого насміялася 
історія? Чиї скарби? В кого не стало сил?.. Це ж виходить, що він сам на-
перед віддає українців росіянам, 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, виступаємо як 
контрреволюціонери? А що, як народні комісари мають більше рації, ве-
дучи 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! Саме вони, а не він, Володимир 
Винниченко,— літератор, філософ, лідер визволення нації! За що ж боро-
лись, 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 немов-
би... гм... дещо знову наблизилось. І немовби почулося — кулемет...
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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 — по-
заду. Правда, два ближчі ряди сосен Святошинського бору можна розг-
ледіти. Гінкі та високі. І похитують голчастими головами. Тужно... Туж-
но 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 боягуз-
тво. Он як! Коли бути чесним — і з собою, і перед усіма.
 Винниченко не стримався і застогнав. З душевного болю. Ду-
маєте, легко признатись, що ти падлюка?
 А втім же... все проходить мимо: радість здійснення мрій, сма-
кування 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 Винниченків, і не Винниченків. Бо прізвище було там не Винничен-
кове — чуже. Фальшивий паспорт. Теж Шпульчина робота. Дорогень-
ка! Паспорт — тисяча миколаївських. І притулок на дачі — ще тисяча. 
Та хіба стане діло за грошима, коли такі діла?.. Володимир Кирилович 
ішов у підпілля. З Петлюрою, Грушевським, урядом, Центральною ра-
дою він пориває! Але й з російськими більшовиками йому, певна річ, не 
по дорозі. Отже...
 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 стіною. 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 народити. Що 
ж, самому Володимиру Кириловичу бути за акушера?
 Ех, коли б Володимир Кирилович знав, який за стіною лежить і 
пропадає літературний сюжетик! Він би радо й за повитуху став...
 Поля Каракута звивалася в муках пологів, мучилася й душев-
но — в невідомості. Кого вона має народити? Блискучого аристократа? Чи 
запеклого самостійника? А може, просто забіяка-анархіст або покруч шу-
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лявської Жанни д’Арк від усіх разом: піжон, авантюрник і зарізяка?..
 Зойки породіллі роздирали душу — Володимир Кирилович ухо-
пив шапку, накинув 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 вжахнути-
ся: 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 чи-
нитиме тільки так!
 Сосни гули, гули... Ах ви, сосни... Кому це далі сказати: ах ви, 
сосни мої, азіатський 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 південні. Проривають-
ся навіть норд-ости й зюйд-вести. З Індійського океану і з Мєдітеране. 
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 замілка: тільки частковість. 
А було ж і ціле.   Ціле — принцип!   Самий   принцип орієнтації. 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 об-
стоювали орієнтацію на зовнішні сили, байдуже які — нехай    Антанта,   
нехай   німці! — аби   допомогли.  Рятуйте, хто може! А есдеки — прин-
ципово — прихилялися до противної позиції: орієнтуватися на свої, тоб-
то внутрішні сили. Принципово,   звичайно,— теоретично, екс-вото. А 
на практиці це виходило — екс нігільо нігіль: свої ж сили накладали в 
потилицю! На практиці треба було рятуватися будь-що — нехай і шля-
хами, пропонованими есерами. І есдеки теж згорнули ручки: тим часом 
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пристаємо — гукаймо іноземців на допомогу! А там — го-го! Дамо есе-
рам 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 вер-
стви не трудові? Ай-яй-яй! Ви ж таки — соціал-демократ, Володими-
ре 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 роз-
шаруватися, організувати класову боротьбу, влаштувати революцію... 
А це... не політиканство?.. Та бійтеся бога,— логіка осередсуспільної 
боротьби, діалектика: в ім’я  всебічного  визволення — і національного,   
і   соціального — 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 Кирилович починав дратуватись. Ну й комунізму, що 
з того! Але ж майте на увазі: комунізм — національний!.. 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 сягати аж так далеко! Комунізму ще он коли бути, а тут...
 Словом, Винниченко залишився при своїх... Власне, «при своїх» — 
то в преферанс, 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 за-
раз за кордон на поклін до іноземних можновладців, інтернаціоналістів, 
імперіалістів, колоніалістів. А залишиться 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 Перебери-
батченко — таки знадобилося! — з Олександрівська чи Бердянська. Словом, 
подалі...
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 ...Сосни гули, краплі падали з верховіть, вітер добирався до 
кісток. Володимир Кирилович насунув шапку глибше, застебнув паль-
то. Він стояв під тином і визирав через 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, 
внутрішні 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, на-
лежав жінці народної верстви,— бідкався:
 — ...і от, бачте, до чого народ довели... крові скільки  пролили....
а за що, навіщо?..
 Чоловічий голос — за всіма мовними й інтонаційними ознака-
ми, він належав людині вищої верстви, інтелігентові,— щось прогув, 
мабуть, стояв спиною до Винниченка: розібрати було неможливо. Жіно-
чий голос спалахнув:
 — Іроди вони, нелюди, всі ці ваші Грушевські, Петлюри, Вин-
ниченки... 
 Володимир Кирилович кашлянув, але зразу ж похопився: ще 
почують, виявиться, 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 пус-
те, звичайно, це прикро,  це жахливо! Але ж їхній злочин ще більший 
— т ак би мовити, в загальному, історичному плані! Своїми діями вони 
на все українське — зрозумійте   це: на все українське! — з істерикою 
скрикнув чоловічий голос, і Винниченкові було приємно, що голос не 
тільки говорить українською мовою, але й так побивається за все імен-
но українське! — На все українське вони поклали печать ворожості до 
соціальної революції.  Ви розумієте, як тепер вийшло? — Український 
голос мало не заплакав. — Тепер, хто визнає себе українцем, той і є наче 
ворог соціальної революції! Контрреволюціонер! Буржуй! Вони зірвали 
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соціальну революцію,  але вони  й скомпрометували українську  націю!.. 
Визвольну українську ідею!..
 Винниченко щільніше запнув пальто, тихо відійшов. Гірко було 
почути. Але, коли 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 — може, й на першій сторінці своєї книги. Тій, що напи-
ше тепер... Чесність з собою — нічого не поробиш!
 Винниченко обійшов лісу й вийшов у провулок. Треба підійти бли-
жче до Брест-Литовського шосе: може, там уже щось... розвиднілося?
 На шосе було порожньо, але зовсім близько цокали кінські ко-
пита — коні наближалися ступою: вершники. Винниченко принишк під 
дерев’яною стінкою ресторану «Ельдорадо». Ресторан був, певна річ, 
зачинений. І видно ні сюди, з шосе, ні звідси, на шосе, не було: пітьма, 
ніч. Втім, проти сивого небосхилу Винниченко міг розгледіти невиразні 
силуети вершників. Шість чи сім. Шлики—звоями — полоскались про-
ти пориву вітру. Гайдамаки. Патруль, розвідка, зв’язок з Центральною 
радою, що подалась навтьоки до Житомира?
 Гайдамаки гомоніли між собою. Щось кляли.
 Один буркнув: 
 — До дідька!
 Другий:
 — І я так думаю.
 Третій був більш говіркий і вибухнув довжелезною, не скрізь  
пристойною, лайкою.  Закінчення  було таке:
 — ...Винниченка разом з Петлюрою!
 Чути було, як гайдамаки нахльоснули коней нагаями й рвонули 
учвал. Дезертири?
 Володимир Кирилович тихо посунув назад. Отже, й свої... 
Власне, вже й не «свої». Стривайте: а хто ж тепер свій, хто не свій? І 
чи ж «свій» тепер він, Винниченко?.. Володимир Кирилович покрутив 
головою, вивільняючи шию з коміра: вдарило 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 роздягатися догола й показувати сором? Отак і 
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запише. Бо він літератор. І література йому наймиліша! 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 пікант-
ності...
 Під плотом Шпульчиної дачі люди — ті, на яких орієнтуватися, 
внутрішні сили — ще не розійшлись: виглядали, визирали, дослухались. 
Якийсь третій голос — теж чоловічий — кип’ятився:
 — Винниченко!   Винниченко!   Що   ви мені   торочите! З 
Антантою крутив – не викрутилося. Тепер, чули, збирається з німцями 
закрутити? Змінив орієнтацію! Підписав — так, так: вчора! — з нім-
цями мир у Бресті і хоче покликати тепер німців на допомогу! Хіба не 
чули?..
 Винниченка аж кинуло. То не я! То Голубович з есерами!.. Він 
зробив навіть кілька кроків до юрби під плотом зняти ґвалт: навпаки, я 
— за орієнтацію на внутрішні, на вас, за вас!..
 Та вчасно Володимир Кирилович стримався: ніяково ж, зро-
зуміють, що підслуховував! Та й хіба повірять? 1 що вони можуть знати? 
І кінець кінцем хіба не мають рації? Хто очолював генеральний секре-
таріат? Він — Винниченко. Позавчора подався в демісію, а мир підпи-
сали без нього вчора! Подумаєш! Що таке одна доба проти вічності! 
Для народу, для сучасників? То вже нехай потім історики розбираються, 
нехай висвітлять, що то не він, то есери і сучий син Петлюра!.. І він, 
Винниченко, можете бути певні, історикам допоможе: всю правду напи-
ше, - будучи чесним з самим собою. Особливо про Петлюру. О! Петлюрі 
він таки дасть! Злість закипала в серці Володимиру Кириловичу. Чекай-
те, чекайте, в своїх мемуарах він обгавкає всіх! І Петлюру насамперед. 
Дасть йому чосу!.. Правда, в мемуарах доведеться ще оглядатись: «не 
ровен час» ситуація зміниться — і тоді... А, чорт! Знову 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! Почекайте 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 — кра-
ще геть! У демісію. Хіба Володимиру Кириловичу вперше? І не востан-
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нє. Народився у селі Великий Кут, Витязівської волості Єлизаветградсь-
кого 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.

***
 «Москва, 03.06.1920.
 ...Виходу на бачу, бо є тільки два виходи: або відмовитись бути 
українцем і тоді бути революціонером; або вийти зовсім з революції й 
тоді 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, історія 
не дозволяє. Коли б не було в мене ще літератури, мистецтва, я серйозно 
почав би думати ще про один вихід: смерть...».

Володимир Винниченко
 

ПЕРЕРВА НА УРОК
від Н. Тарасенко (гімназія № 9 Кіровоградської міськради)

 

 Тема: Національно-визвольна боротьба 1917-1920 рр.: здобут-
ки, втрати, уроки

 Мета: — поглиблення і систематизація знань учнів з тем «Ук-
раїнська революція», «Україна в боротьбі за збереження державної не-
залежності»;
 —  розвиток вміння аналізувати, синтезувати, логічно мисли-
ти, робити висновки та узагальнення;
 — виховання поваги до традицій боротьби за незалежність, сприя-
ти становленню громадянської самосвідомості учнів та патріотизму.
 Обладнання: портрети лідерів української революції (М. Гру-
шевського, В. Винниченка, С. Петлюри, П. Скоропадського, Є. Петру-
шевича, М. Міхновського, С. Єфремова та ін..), таблиця «Політичні 
режими в Україні та їх політика», фрагменти книги «Володимир Вин-
ниченко: «Бо я – українець»» (розділ 8 «Між безлічі сил»), уривки з 
«Щоденника» В. К. Винниченка.
 Тип: узагальнення та систематизації знань



369

СУДНИЙ   ВИМІР

Епіграф: «Нема нації — нема держави» 
(В. Винниченко)

Перебіг уроку
 І. Організаційний момент, повідомлення теми, мети уроку.
 Вчитель: Українська революція — це період від заснування 
Центральної Ради до проголошення ІУ Універсалу, з лютого 1918р. 
по кінець 1920 р. — тривала напружена боротьба за збереження держав-
ної незалежності. Ці події ми з вами розглядали на попередніх уроках, 
сьогодні ж ми пригадаємо основні сторінки цього героїчного і водночас 
трагічного та повчального часу в історії українського народу, спробуємо 
зрозуміти його уроки, щоб не допустити подібних помилок у майбутнь-
ому.

 ІІ. Систематизація знань
Завдання учням: заповнити таблицю «Політичні режими в Україні 
1917-1921 рр»

Форма де-
ржавності

Час 
існу-
вання

Лідери Соціаль-
на опора

Внутріш-
ня полі-
тика

(«+» і «-»)

Зовнішньо-
політична 
орієнтація

Укр а ї н с ь -
ка Народна 
Республіка 
(Централь-
на Рада)
Укр а ї н с ь -
ка держава 
гетьмана П. 
Скоропад -
ського
Директорія 
УНР
Радянська 
держава
Узагальнювальна бесіда:
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— Що можна віднести до здобутків Української революції (українсь-
ких урядів)? (учні висловлюють думки про значення діяльності ЦР, Гетьма-
нату, Директорії, зростання національної свідомості)

Причини поразки Української революції («мозковий штурм», запис 
ідей учнів на уроці, доповнення вчителя, складання конспекту):

1. Відсутність єдності в поглядах на майбутнє України лідерів рево-
люції (автономія чи самостійність), чіткої програми соціальних та економіч-
них реформ;

2. Зовнішня агресія цілого ряду держав (Німеччини, радянської Росії, 
країн Антанти, Польщі);

3. «Національний романтизм» у політиці ЦР і УНР — відмова від 
створення регулярної армії, спроби домовитись з більшовиками в листопаді-
грудні 1918 р. (і це після Крут!);

4. Непослідовність лідерів національного руху: прірва між деклара-
ціями і реальністю, та й хіба можлива демократія в умовах громадянської 
війни?;

5. Невизначеність, абстрактність і схематичність загальнонаціональ-
ної ідеї в тому вигляді, як вона визначалась керівниками УЦР, Гетьманату, 
Директорії, а тому й неспроможність навколо неї об’єднати все населення 
України; несформованість української нації, яка усвідомлює свою окреміш-
ність і прагне визволення, пробудження громадянською війною низьких, 
примітивних інстинктів, потворних явищ в суспільстві;

Наступні висновки учні роблять на основі роботи з джерелами (робо-
та в групах); використовуються фрагменти з книги «Володимир Винничен-
ко: «Бо я – українець»» (розділ 8 «Між безлічі сил»)

1. Українське суспільство було розколоте в питаннях 
соціально-економічного, політичного устрою Української Держави 
(республіканці, монархісти, анархісти, прихильники більшовиків та ін..);

2. Соціальна база українського визвольного руху виявилась занадто 
слабкою, щоб відстояти незалежність своєї держави (українська інтеліген-
ція — 2-3 %, та й серед тих не було єдності; політично «забите», неосвічене 
селянство, яке не знало чого прагне; робітники, які здебільшого були росія-
нами, а тому не підтримували ідеї державності України; заможні верстви 
в Україні — були зросійщеними, а тому підтримували ідею «Єдиної й не-
подільної Росії»);

3. Протиставлення соціального й національного, що привело до роз-
колу в суспільстві та поразки.
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4. Відсутність демократичних традицій державотворення.
Українці заплатили за своє прагнення до незалежності непомірно ви-

соку ціну, напевно, більшу, ніж будь-яка європейська нація, що в цей час 
виборювала незалежність (фіни, поляки, литовці, латиші, естонці, чехи, сло-
ваки та ін.). але разом із втратами період боротьби за державну незалежність 
приніс українцям і ряд здобутків: — зростання національної свідомості 
українців, про них дізналися в міжнародному товаристві, ну і звичайно ж, 
здобули досвід боротьби за національну державність. Можна зробити ряд 
висновків, уроків, які можуть знадобитися нам сьогодні для розбудови 
самостійної, незалежної, демократичної держави. Давайте назвемо їх разом 
(«мозковий штурм», запис ідей учнів на уроці).

Уроки національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.
1. Морально-етичний урок: сотні тисяч людей боролися за втілення 

своїх ідеалів, і це покладає певні духовні обов’язки на нас, їхніх нащадків і 
спадкоємців;

2. Політико-прагматичний урок: керівники держави повинні робити 
висновки з помилок минулого;

3. Значення єдності політичних сил, усього суспільства на шляху роз-
витку власної держави;

4. Послідовність у вирішенні соціальних і національних завдань;
5. Опора на власні сили народу, а не сусідні держави.
Чи здійснилися мрії лідерів національного руху 1917-1920 рр. у сьо-

годнішній Україні?

ІІІ. Підсумки уроку:
Наш урок хочеться закінчити словами В. К. Винниченка, можна 

сказати, його заповітом для нас та рецептом створення квітучої держа-
ви: «Самоусвідомлення народу як нації полягає 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». 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 визволення; незалеж-
не військо; військовий і економічний союз та взаємна найтісніша допомо-
га». А найважливішу роль у побудові нового суспільства, у якому відсутнє 
соціальне та національне гноблення, відіграє прогресивна українська 
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інтелігенція, котра розуміє політичну ситуацію, бере активну участь в його 
демократичному перетворені.

Тільки тоді, коли кожен українець буде пишатися своєю нацією, мо-
вою, культурою; прагнутиме працювати, творити заради світлого майбут-
нього своєї держави — Україна досягне свого розквіту.

ІV. Домашнє завдання.
Поясніть фразу В. Винниченка (епіграф до уроку), запропонуйте свої 

рецепти перетворення українців на справжню, повноцінну націю.

5
Після поразки УНР Винниченка мучать тяжкі сумніви щодо 

правильності політики ЦР і Директорії. З’являються «радянофільські» 
настрої, ба — В. Винниченко виробляє навіть план співробітництва 
з більшовицькою владою, створює в еміграції Закордонну Групу 
Української Комуністичної Партії. Якщо в «Щоденниках» (записи по-
чатку 1918 року) він різко засуджує більшовицькі методи політичної бо-
ротьби і їхнє нерозуміння українства, то Винниченко 1919 року ладен 
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 людини, яка ніколи не стояла за інтереси багатих, яка все 
життя поклала на ідею революції і соціалізму, але яка не вірить, що 
більшовицьким шляхом можна допомогти тим ідеям реалізуватись»), 
— то в листі до М. Шаповалова (25 листопада 1919 р.) він уже ладен 
повірити тим, хто стверджує, що «національно-українська культурна 
справа ніколи так добре не стояла, як за большовиків».

Чим можна пояснити таку відчутну різницю в поглядах і оцін-
ках, причому — протягом одного року?

По-перше, гіркотою щойно пережитої поразки, розходженням з 
багатьма недавніми соратниками, психологічно зрозумілою переоцін-
кою цінностей.

По-друге, соціалістичними переконаннями В. Винниченка, які 
багато в чому збігалися з політичними гаслами російських соціалістів 
радикального (ленінського) крила. Вже в 1918 році він, як свідчить 
«Щоденник», не раз ловив себе на думці: «основний факт той, що маси 
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бідноти вірять народним комісарам, що вони охоче йдуть за ними, що 
вся біднота є большевики, що народні комісари з ними, з біднотою, про-
ти 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 справедливості».

То що — у 1919 р. В. Винниченко про ті свої жахання вже забув? 
Чи, може, тепер 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. Винниченку могла вселити нова політика В. Леніна щодо України, 
яка відбилася у відомій постанові ЦК РКП. До того ж, Винниченко 
знав, що в українському більшовицькому таборі є й націонал-комуніс-
ти (трохи згодом їхні імена стануть широко відомими — М. Скрипник, 
О. Шумський, М. Хвильовий…), які начебто теж, як і сам Винниченко, 
прагнули незалежної соціалістичної України.

По-четверте, хитання вчорашнього Голови Генерального Секре-
таріату Володимира Винниченка не в останню чергу зумовлювалися 
його імпульсивною, честолюбною вдачею. Він був митцем, передусім 
митцем.

***
Він постійно перебував мовби в подвійному колі. Визволення 

соціальне — і національне; ідея соціалістична — й ідея національна… 
Ось дві зірки, що вели його за собою. Винниченко прагнув поєднати, 
примирити одне з другим, лідерів УНР картав за недостатню 
соціалістичність, більшовиків — за глухоту до української справи, і…
опинився між двох сил, здобуваючи все більше ворогів як в одному, так 
і в другому таборі.

У травні 1920 р. Винниченко зважився на відчайдушний крок: 
прагнучи вбрати більшовизм в українську одежу, він поїхав на пере-
говори до Москви, а потім до Харкова. Мав надію, що найближчі со-
ратники Леніна (Троцький, Каменєв) приймуть його «пункти», спря-
мовані на закріплення прав України.

Забув, що 200 років до нього з подібними «пунктами» до Петра І 
їздив Павло Полуботок, — і чого досяг? Темниці й власної смерті. Вин-
ниченку ж загрожувала неслава, тавро відступника. Переговори скін-
чилися нічим, і у вересні 1920 р. він знову виїхав за кордон (що було 
нелегко). Тепер уже назавжди.
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1
З інтерв’ю В. Панченка (далі — В. П.) тижневику «2000» 

(мова оригіналу):
— Почему Винниченко выбрал именно Мужен?
— Осенью 1920 года после безуспешных и унизительных пере-

говоров с большевистским правительством Винниченко — вчерашний 
председатель Генерального секретариата Центральной Рады и зна-
менитый литератор — навсегда покинул родину «з болючою раною і 
за революцію, і за Україну». Он искал пристанище в Австрии, Чехии, 
Германии, Париже. Подумывал выехать в Африку. Эти мытарства со-
провождались сильнейшим душевным дискомфортом. Он оказался 
в ситуации «чужого среди своих»: в глазах последователей Петлюры 
оставался одним из виновников поражения УНР, пробольшевистски 
настроенных земляков — плохим политиком и неудачником. Оппонен-
тов Винниченко больше всего раздражало то, что на вопрос «за какую 
Украину надо бороться?» он отвечал: «За социалистическую». И в то же 
время критиковал советский режим, еще в 1920-м заявив: «Из красного 
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 понравился тихий городок Мужен (окраина Канн). 
Обоим показалось, что это именно то место, где физический труд помо-
жет им решить материальные проблемы, а прекрасная природа прине-
сет покой и душевное равновесие. Они купили полтора гектара земли, 
старый домик, назвали «имение» «Закутком» и начали новую жизнь.

Соцреалістична інтермедія від Юрія Смолича
Більшовицький погляд на Винниченка-митця
(з дилогії Ю. Смолича «Рік народження 1917»)

Фортуна, власне, прихильно обернула до Винниченка свій прим-
хливий лик зовсім недавно.

Ввійшов Винниченко в літературу як новеліст — автор невелич-
ких 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 виста-
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чало хіба що тільки на те, щоб оплатити витрати на чорнило, папір та 
поштові видатки.

Та з поневірянь заробітчанина Винниченко на той час вже само-
сильно вийшов у мішані міські кола — революціонерів, різночинців та 
міщан. Спостережливість натури навчила його тонко відчувати запити 
кола, в якому він обертався,— потурати вимогам та смакам читача.

Найліпшим — найзаможнішим — споживачем був, одначе, місь-
кий обиватель: він не тільки читав, але й читане купляв. І Винничен-
ко почав писати модні в цьому колі проблемні повісті — у відповідь 
на запитання, які подражнювали тоді міського інтелігента. Буржуазне 
суспільство на спаді і в розкладі, занепад нестійкого протестантизму під 
ударами незрівнянно дужчих панівних верств, розбещений 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 попервах зовсім малий: ук-
раїнський споживач був нечисленний — за читання української книги 
можна було потрапити й в тюрму.

Тоді Винниченко організував переклади своїх творів російською 
мовою, а деякі по-російському писав інколи й сам.

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 театрі дивились тисячі глядачів. Драматург 
Винниченко став відразу широко відомий: психоложество його сюжетів, 
зорієнтоване на потурання тим же таки обивательським смакам, зразу 
почепило на театральних касах аншлаги: «Билеты 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 російсь-
ких 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. Вин-
ниченко був запрошений до участі в збірниках товариства російських 
письменників «Содружество» — поряд із найпопулярнішими на той час 
письменниками Росії: Буніним, Купріним, Андрєєвим, Арцибашевим. 
Дістав замовлення від так званого «Всеросійського бюро», яке розсила-
ло твори найбільш відомих письменників у п’ятдесят журналів та газет. 
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Нарешті, надійшло запрошення і від поважних російських видавництв 
— «Знание» та «Земля»: обидва пропонували реалізувати повне видан-
ня творів Винниченка.

Та сталася революція,— і все полетіло шкереберть.

2
Побудові соціально справедливого суспільства В. Винниченко 

присвятив усе своє життя, його соціалістичні погляди, які йшли від мар-
ксизму, заслуговують на повагу в тому розумінні, що він ні за яких об-
ставин 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 «не-
здійснюваної у ту, що втілилася в життя». Проте перемога соціалістич-
ної революції привела, на думку Винниченка, до «внутрішньої дізгар-
монії» в результаті неправильного розуміння національного питання 
як українськими, так і російськими соціалістами. В. Винниченко пише 
про гармонізуючу силу комунізму, який «об’єднує національне з со-
ціальним, і приводить людину до єдності думки й акції», заявляє, що 
«внутрішні конфлікти не роздирають […], не роздвоюють».

В. П.: «А загалом, Винниченко-політик сенсом свого життя вва-
жав участь у будівництві соціалізму. І коли V Всеукраїнський з’їзд Рад 
оголошував його «ворогом народу», то, як не парадоксально, йшлося 
про людину, безмежно віддану ідеї «світлого майбутнього»! Це ж Вин-
ниченко писав наркому освіти УРСР Миколі Скрипнику: «Чого я зреш-
тою хочу? Тільки одного: змоги бути корисним 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 марксис-
том 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 червоного більшовицького яйця вилуплюється фашизм», 
картав Леніна і його режим за макіавелізм, за «нечесність із собою».

Знайомлячись зараз із цими щирими визнаннями Винниченка, як 
стверджує літературознавець С. Михида, «важко позбутися враження, 
що він, багато в чому утопіст і романтик, бажане і вимріяне намагається 
видати за дійсне. Пише так, ніби й не мав майже двадцятирічного до-
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свіду 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, більшови-
цького утворення. Російська соціал-демократія зовсім була не схильною 
підтримувати національно-визвольні рухи, хай навіть і забарвлені в со-
ціал-демократичні кольори: вона, можливо, навіть на інтуїтивному рівні 
розуміла, що це загрожує розвалом Російської імперії. Гармонія між со-
ціалістами та націоналістами була можливою тільки у Винниченковому 
варіанті марксизму — «марксизму» мрійливо-утопічному, зромантизо-
ваному, такому, який мав дуже мало спільного із марксизмом реальним, 
суворо матеріалістичним, з його культом класової боротьби».

Проте І. Лисяк-Рудницький відзначає двоїсте ставлення Винни-
ченка до більшовизму: «З одного боку, він добре бачив факти шовініс-
тичної й колонізаторської політики російських більшовиків щодо Украї-
ни та переємність у цьому між царизмом і більшовизмом. Він яскраво і 
правдиво змалював перший і другий періоди радянського 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 наочну лекцію реального здійснювання соціальних завдань 
пролетаріату. Перейдена Совітською Росією велетенська праця пану-
вання старого громадянства й творенням нового, […] ця праця проведе-
на з таким успіхом, з такими наслідками, дала Європі воістину приклад 
соціяльного чуда, яке підносить захватом революційні живі елементи 
й холодить передсмертною тривогою елементи паразитарні, злочинні, 
гнилі».

Бажаючи бути послідовним будь-якою ціною, Винниченко вип-
равдував запроваджену більшовиками систему терору: «Та кляса, яка 
захоплює владу, мусить боротись за неї і за свої цілі всякими засобами 
[…]. От в ім’я яких цілей большевиками творились насильства над гу-
лящими людьми, над маленькою меншістю ради інтересів величезних 
працюючих мас і всієї людськості». Винниченко вважав за зовсім слуш-
ну річ, що «заборонялась і преса цих гулящих кляс, або тих груп «де-
мократії», які обстоювали непорушність буржуазного ладу». Самозро-
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зуміло, Винниченко відкидав парламентарний лад, який, згідно з його 
твердженням, буржуазія використовує, як «випробуваний спосіб вигід-
но спекулювати». Ніяково читати цю апологію тиранії, коли зважити, 
що вона вийшла з-під пера людини, яка ще зовсім недавно перед тим 
очолювала демократичний український уряд!».

У тому ж 1920 році, у Харкові, Винниченко напише заяву «До 
ЦК КП ( б) У», в якій по-перше: проаналізує причини відсутності 
умов для закінченого соціалістичного будівництва на Україні і вкаже 
на єдину політичну силу, спроможну його здійснити: «Але не тільки 
послідовний марксист — кожен, хто не живе з чужої праці, мусить 
визнати, що тільки комуністична партія гарантує працюючим по-
вне, тшуче визволення з-під класового пригноблення, тільки вона неми-
лосердно, без компромісів знищує в корені, в самих основах і зародках 
можливість класового панування, паразитичних класів і кладе фунда-
мент нового устрою, з яким ніякі буржуазні цивілізації з їх спокійними 
організаціями не можуть зрівнятися ні силою й розміром майбут-
нього розвитку продукційних сил людства, ані можливістю його 
духовній сил, порівнятися з грандіозністю й розмахом комуністичної, 
колективістичної цивілізації, цебто величезними можливостями всього 
того, що простою мовою зветься вічним і ще не переведеним в жит-
тя поняттям людського щастя»; по-друге: підкреслить тенденцію 
до створення й розвитку української робітничо-селянської державності: 
«Оцінюючи правдиво непереможний хід стихійного процесу, що тво-
риться серед працюючих мас України, ураховуючи правильно тенденції 
української революції й ідучи назустріч її вимогам, Комуністична партія 
України проявляє дійсну правдиву активність у поступовій, але твердій 
тенденції до створення українських внутрішньо самостійних центрів: 
економічного, політичного, державного і т. д»; по-третє: схвалить і 
дасть високу оцінку широкомасштабній політиці КП( б)У в національно-
культурній сфері: «Залишаючи на боці ті загальноекономічні труднощі, 
які стоять на шляху Радянської влади в усіх сферах її будівничої 
діяльності, залишаючи на боці окремі факти, які носять на собі тав-
ро старих непорозумінь, можна з певністю сказати, що дійсно тільки 
політика комуністичної партії послідовно й точно переведена в жит-
тя, може в найбільшій мірі задовольнити всі вимоги духовного роз-
витку працюючих широких мас; можна сказати, що ніяка інша влада 
не може по соціальному характеру своєму так глибоко, так правдиво 
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прийнятись за освіту й розвиток нийтемніших, найбільш пригноблених 
верств нашого народу, як влада Радянська, керівником якої являється 
комуністична партія».

Дана заява є зразком численних спроб В. Винниченка — пись-
менника і політичного діяча — поділитися з тогочасним керівництвом 
Радянської України своїми тривогами, роздумами і пропозиціями щодо 
її прийдешнього.

3
Після остаточного від’їзду за кордон у 1920 році В. Винничен-

ко однак продовжував уважно слідкувати за процесами в суспільному 
житті України. Відчуваючи бажані зрушення у політиці уряду і компартії 
в національному питанні, письменник побачив реальну можливість 
співпраці з радянським урядом і повернення свого та інших емігрантів 
додому. У двох листах (Париж, 1925 рік) до працівника посольства 
СРСР у Чехословаччині А. Т. Приходька Винниченко обговорював пи-
тання нормалізації взаємин між еміграційними колами і батьківщиною 
та умови своєї рееміграції, наріжним каменем якої було практичне 
розв’язання національного питання: «… національна проблема повин-
на 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. Національний гніт і національна відсталість є 
одною з форм, що гальмують соціалістичний поступ. І як комуністична 
партія виступає активно в питанні елементарної грамотності пра-
цюючих мас, так само вона повинна бути позитивно-активною 
в сприйнятті національних, найдосконаліших форм загального духов-
ного розвитку їх, а такими формами є форми національні. Такий мій 
погляд. 1920-му році такі погляди зустрічали негативне відношення 
серед комуністичних центрів, дістаючи назви «дрібнобуржуазного 
націоналізму», «контрреволюційності», «некомуністичності» і т. п. Але 
це негативно-активне становище кермуючих центрів у національному 
питанні унеможливило мені тоді роботу на Україні. Тепер немовби ви-
никають ознаки зміни цього відношення».

Другий лист до А. Приходька — відповідь на огульну статтю 
«Проделки Винниченки» Б. Воліна, в якій останній безпідставно за-
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кидав усім емігрантам контрреволюційні, інтервенціоністські настрої, 
а безпосередньо Винниченка звинувачував у провокаційній діяльності 
з явно контрреволюційними намірами. Винниченко гнівно заперечує 
абсурдні звинувачення і навіть твердить протилежне: «Я певен, що, 
коли б затіялася збройна інтервенція на СРСР, багато з українців-
емігрантів, соціалістів та не соціалістів, одкинули б усе і поспішили 
на оборону своєї батьківщини». У роки другої світової війни слова пись-
менника виявилися провидчими.

Проте свій протест Винниченко аргументує не лише на емоцій-
ному рівні, але й за законами залізної 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 країну, національно-вільну, самостійну й са-
модіяльну, то такий спосіб, як інтервенція буржуазних європейських 
держав, є цілковитий абсурд, це є спосіб досягнення зовсім протилеж-
ного цій цілі. Така «поміч» європейських держав не є тільки загроза всім 
соціальним досягненням революції, але й національним. І ті українці, що 
покладають свої ідеї на інтервенцію, подібні до людей, що сподівають-
ся вилікувати хворого смертельною дозою отрути».

На думку І. Лисяка-Рудницького, «брошуру «За яку Україну» з 
1934 року можна вважати за лебедину пісню Винниченкового націонал-
комунізму». Віднотовуючи такі тривожні факти, як самогубство Скрипни-
ка і Хвильового, Винниченко ще раз заявляє свою відданість комуністичній 
ідеології та лояльність до радянського режиму. Він ставить питання, що 
корисніше для українського трудового народу: чи (гіпотетична) буржуаз-
на, самостійна Україна, чи наявна радянська, соціалістична Україна, «в 
тісному союзі з іншими радянськими республіками»? Винниченко вирішує 
цю дилему беззастережно на користь другої альтернативи: «Можна голо-
вою ручитися, що українська «самостійна» буржуазна влада так не дбала б 
за освіту, розвиток, культурність трудящих мас, як це робить тепер радвла-
да». (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 винищування українських 
культурних кадрів, включно з усією старою верхівкою КП ( б) У. Можна 
тільки дивуватися, до яких несамовитих абсурдів доводило ідеологічне 
доктринерство людину, якій не можемо відмовити ані інтелігентності, ані 
патріотизму.
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Сталінізм завдав смертельного удару українському національному 
комунізмові. Винниченко відійшов від цієї концепції десь у середині 
1930-их рр. Водночас він розпрощався і з марксизмом, хоч не з тією 
кінцевою метою, що її ставить собі марксизм: прагненням «земного 
раю», безкласового й неантагоністичного суспільного ладу.

Антикомуністична інтермедія від Збігнева Бжезинського
«Великий провал» (уривок з книги)

У всій світовій історії жоден експеримент не обходився так до-
рого, якщо говорити про людське життя, і не був таким марнотратним, 
як експеримент комуністичний. Ніхто не може підрахувати сукупної 
ціни цього експерименту, тому що комуністичні режими, беручи данину 
людськими життями, оточували відповідні статистичні дані винятковою 
таємничістю, а психологічні втрати й занепад у сфері культури взагалі 
не піддаються кількісним оцінкам. Але можна приблизно оцінити масш-
таб людських втрат, завданих марксистсько-ленінськими режимами під 
час комуністичної трансформації суспільства. Викриття колишніх екс-
цесів у СРСР та Китаї дає нині масу додаткових відомостей щодо люд-
ської вартості комуністичного експерименту з соціальною інженерією, 
відомостей, гідних довіри західних скептиків. Кількість людських жертв 
включає в себе:

1.  Страти без суду й слідства під час захоплення влади. 
Не враховуючи полеглих у ході бойових дій, революції та громадянської 
війни, ймовірна кількість жертв таких страт в СРСР досягла принаймні 
мільйона, в Китаї — кількох мільйонів, у країнах Східної Європи — 100 
тисяч, у В’єтнамі, щонайменше,— 150 тисяч.

2.  Знищення політичних опонентів і тих, хто чинив опір режи-
мові після захоплення влади. Ці вбивства переважно відбувалися про-
тягом кількох років утвердження комуністами контролю над країною. 
Кількість цих убивств приблизно така сама, як і жертв першої категорії. 
А загальна чисельність жертв обох цих категорій становить близько 5 
мільйонів.

3. Знищення цілих соціальних верств, які вважалися потен-
ційно ворожими режимові. Ця група переважно включає в себе ко-
лишніх військових, урядових чиновників, аристократів, землевласни-
ків, священиків та капіталістів. Одних стратили, інших запроторили 
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до концтаборів, де більшість і загинули. Хоч оцінки жертв цієї категорії 
дуже відрізняються одна від одної, навіть недавні радянські, східноєв-
ропейські 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, зни-
щували в концтаборах. У СРСР і Китаї ці цифри дорівнюють багатьом 
мільйонам, у В’єтнамі й Північній Кореї щонайменше — сотням ти-
сяч, тож мінімальна оцінка жертв цієї категорії, мабуть, перевищує 10 
мільйонів.

5. Загибель людей, пов’язана з масовими депортаціями та 
примусовим переселенням. Ця політика, ставши основною в період 
колективізації в СРСР, у Східній Європі й особливо в Китаї в ході 
кампанії проти землевласників та створення селянських комун під час 
«великого стрибка», викликала масовий голод, епідемії й інші неща-
стя. Всяка оцінка повинна брати до уваги й депортацію в далекі райо-
ни Сибіру частини «неблагонадійних» народів, як-от: латвійці, литовці, 
естонці, поляки, що проживали в західних районах СРСР, кримські та-
тари та інші. За радянськими даними, число цих жертв дорівнює 7-10 
мільйонам, тоді як деякі оцінки цих жертв у Китаї наближаються до 27 
мільйонів. Обережна, але страхітлива сумарна оцінка становить щонай-
менше 30 мільйонів жертв.

6. Страти чи загибель у концтаборах жертв партійних чисток. 
Кількість звільнених зі своїх посад, а потім ліквідованих в СРСР під 
час боротьби за владу та різних чисток у 1936-1938 роках перевершує 
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 — 
особливо під час Культурної революції — подібна доля спіткала кілька 
мільйонів осіб.

7. Фізичні й психологічні втрати, завдані тривалим 
ув’язненням і каторжною працею.

В СРСР завдяки амністіям середини 50-х років 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 року аналогічні ам-
ністії було оголошено у Східній Європі, а в Китаї — після завершення 
Культурної революції на початку 70-х років.
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8. Переслідування родичів жертв режиму. В СРСР сім’ї тих, хто 
належав до перших шістьох категорій, було піддано різним видам пока-
рання — від страти до ув’язнення, депортації чи дискримінації в отри-
манні 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 робітни-
ків та сільських бідняків.

Ця заплачена суспільством ціна — включаючи, як мінімум, 
близько 50 мільйонів загиблих — є суттю здійснюваної соціальної 
інженерії, безперечно, найхимернішої і найспустошливішої з-поміж 
усіх таких спроб. Людська трагедія не стає меншою від того, що тепер 
комуністичні режими схильні визнати, що чимала частина їхнього ми-
нулого характеризується поразками, до яких призвели «помилки й пере-
гини» і що необхідна суттєва перебудова їхньої політики. Інакше ка-
жучи, керівники СРСР, Китаю та низки країн Східної Європи визнали, 
що перегини минулого були неефективними в соціально-економічному 
відношенні й при цьому несумісними з етикою.

Таким чином, великий провал комунізму включає в себе, кажу-
чи сумарно, безглузде знищення значної частини талантів і придушен-
ня творчого політичного життя суспільства; надзвичайно дорогу (адже 
йдеться про людське життя) ціну за справді досягнуті економічні цілі 
і, врешті, спад продуктивності економіки внаслідок державної надцен-
тралізації; прогресуюче погіршення надто бюрократизованої системи 
соціального забезпечення, яка спочатку вважалася найважливішою за-
слугою комуністичного правління; і припинення розвитку через догма-
тичний контроль життєдіяльності суспільства в галузі науки й культу-
ри.

Цей історичний провал — тепер його відкрито визнають комуніс-
тичні лідери, які виступають за реформи,— має глибші корені, ніж «по-
милки й перегини». Бере він початок у тактичних, інституційних і філо-
софських вадах комуністичного експерименту. Він, по суті, корениться 
в самій природі марксистсько-ленінської практики.

На тактичному рівні — стиль марксистсько-ленінського вироблен-
ня рішень сприяв створенню атмосфери паранойї, спонукаючи чимдалі 
більше покладатися на силу в розв’язанні соціальних і політичних про-
блем. Усі верховні комуністичні вожді — Ленін, Сталін, Мао й ті, що 



385

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

наслідували їх у Східній Європі та країнах третього світу,— поводилися 
так, наче вони були змовниками, які захопили владу, жерцями таємної 
релігії, котру треба боронити од ворожого світу. їхні діяння, їхні персо-
ни, ба навіть родини, оточували таємничість і секретність. Приписуючи 
собі унікальну здатність розуміти історію, а отже, й право формувати 
майбутнє людства — якщо доведеться, то й силоміць,— вони абсолютно 
не довіряли тим, хто не поділяв їхнього специфічного світогляду. На-
станова «хто не з нами, той проти нас» породила тактичний стиль, який 
перетворював критику на ворожість, труднощі на саботаж, альтернатив-
ну точку зору на зраду. В цьому контексті виправити політику можна 
лише після катастрофи.

Інституційні вади збільшували це тактичне спотворення. Ко-
муністи створили політичну систему, де не було запобіжних клапанів та 
засобів раннього попередження. Симптоми хвороби звикли приховува-
ти від керівної верхівки; у вищі інстанції надходила загалом фальшива 
інформація; страх заважав критично оцінити ситуацію. Вождь тримав-
ся за владу, доки дозволяло здоров’я і доки йому вдавалося залишати-
ся на плаву в політичному розумінні. Його зміщення було переважно 
пов’язане з виснажливим політичним конфліктом, що доводив до краю 
маніхейські тенденції. Відсутність механізму заміни неспроможних 
правителів призвела до того, що основним критерієм увічнення керів-
ного становища став ефективний контроль над владою, а не успіх або 
провал політики.

Але найфундаментальнішими причинами цього провалу є причи-
ни філософські. Остаточний висновок полягає в тому, що марксистсь-
ко-ленінська політика виходить із свого, по суті, хибного розуміння іс-
торії та фатально помилкової концепції людської природи. Отже, провал 
комунізму — це інтелектуальний провал. Він не спромігся врахувати 
основоположного в людському бутті прагнення індивідуальної свободи, 
художнього й духовного самовираження, а в добу загальної писемності 
та масових засобів комунікацій — дедалі ширших можливостей полі-
тичного вибору. Він також лишив поза увагою органічний зв’язок між 
економічною продуктивністю та творчістю, з одного боку, і прагненням 
індивідууму до особистого добробуту,— з другого. Отже, комунізм, 
виставляючи себе як творчу інноваційну систему, насправді притлум-
лював творчі засади суспільства.
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4
Проте, було б помилкою вважати, що в еміграції В. Винничен-

ко переймався лише політичними питаннями. Письменник продовжує 
творчо працювати, слідкує за літературним процесом в Україні й поза 
її межами. Свідченням тому є десять листів (шість — аркуші різного 
формату, один надрукований на машинці, з дописками рукою, і чоти-
ри листівки), адресовані Олександру Олесю. Так, Винниченко одним з 
перших відгукнувся на сатиричну збірку віршів Олеся «Перезва», що 
вийшла 1921 року у Відні: «Особлива 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 типу. А художність, музикальність вірша, його благо-
родна легкість і простота (яка є вищим виявом мистецькості, аніж 
рафінована, мудрована складність квазі-модерних поетів) надають 
Вашій книжечці високої літературної вартости».

Незважаючи на труднощі еміграційного життя, зокрема в плані 
матеріальному — проблеми з виданнями творів та виплатою гонорарів 
за них — письменник замислює грандіозні проекти на майбутнє і 
заздалегідь звертається з пропозиціями до О. Олеся: «Між інчим, Олек-
сандре Івановичу, чи не почуваєте Ви в собі хисту писати фільмові 
п’єси? Можливо, що через якийсь час я зможу організувати фільмове 
Т-во «Українфільм», яке матиме за своє завдання знайомити світ 
(Європу, Америку, Австралію) з Україною та її мистецтвом. Спробуй-
те 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 політичного, ані громадського, ані мистецько-
го кредо: «Дорогий Олександре Івановичу, якщо дійсно Ваші збірники 
абсолютно аполітичні й не буде в них ніякого ні «фіглярства», ні «фоб-
ства» політичного, ніяких Черкасенків з їхніми погромними «поемами», 
або «комуністичними» підлизуваннями, або отаманськими «творами», 
то я з охотою братиму участь на запропонованих Вами умовах. […] 
Моє матеріальне становище — кепське, хай йому всячина. Пропонують 
добрі люди великі «лакомства нещасні», аби тільки я приплющив очі. 



387

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

А мені не хочеться приплющувати. Може, й приплющувати не треба, 
але ж мушу переконатися, що не треба. А переконатися не дають».

Як уже зазначалося, В. Винниченко протягом всього життя 
підтримував зв’язки з українською мистецькою еміграцією. Прикладом 
тому може бути листування (з перервою у 16 років) з Д. Нитченком. 
Останній зокрема знайомив Винниченка з літературними новинками як 
України радянської, так і творами зарубіжжя: «Я надіслав йому роман 
І. Багряного «Тигролови», а потім і роман В. Гжщького «Чорне озе-
ро» і на обидва дістав від Винниченка гарні відгуки». Ось вони: «Мене 
дуже цікавить нова українська еміграція і я радий, коли можу хоч ли-
стовно 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 письменни-
ка. Я не знаю, чи відповідає мистецькій дійсності обстановка фізична і 
психічна героїв його романа, але можу сказати, що він, не може прой-
ти 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 взагалі хотів би нав’язати зносини з тими членами нової 
еміграції, які пройшли тяжку школу совєтизму. Мені думається, що 
вони сприймуть усе нове, поступове і революційне краще, легше і 
охотніше, ніж стара еміграція». «… «Чорне озеро» я одержав і сер-
дечно Вам дякую за нього. Яка шкода, що така літературна сила за-
гинула! 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 емігра-
ція там, кажуть, не дуже жадна на літературну продукцію, її цікав-
лять більше матер’яльні цінності», хоча сам змушений був «животіти» 
у прямому значенні цього слова.

Щоденниково-малярська інтермедія від В. Чернецької
«Шлях до внутрішньої гармонії»

Ознайомлення широкого кола українських шанувальників 
мистецтва з малярськими роботами В. Винниченка (а це, як засвідчує 
М. Жулинський, «понад 100 творів: портрети, акварелі, пейзажі, натюр-
морти, рисунки») відбулося на виставці в Національному музеї Тараса 
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Шевченка у 2001 році. До цього його полотна виставлялися у травні 
1962 року в США в УВАН у Нью-Йорку, у 1968 році (23 пейзажі), у 1980 
році (28 полотен) та лютому 1997 року.

Варто зазначити, що широка громадськість мала можливість 
бачити його картини на виставках ще перед другою світовою війною 
у Львові, Парижі, Детройті (США), куди В. Винниченко особисто пе-
реслав близько сорока робіт з надією отримати від них хоч невелику 
матеріальну підтримку: «Висилка картин до Америки. Що вони, ці бід-
ні малюнки, кому дадуть, не знаю. Чи матимуть од них естетичну […] 
не радість, а хоч би втіху, приємність, цікавість глядачі?» (Щоденник).

Та аж ніяк не справдилися за життя сподівання митця на те, що 
його картини будуть продані в Америці і зможуть хоч невеликою мірою 
послужитись українському мистецтву та йому особисто. У 1951 році 24 
січня, майже за місяць до своєї смерті, Володимир Кирилович дізнаєть-
ся про мало не трагічну участь своїх картин із листа В. Голубничого 
(представника правої гілки УРДП, яка була утворена у 1948 році, з цією 
групою українських емігрантів спілкувався В. Винниченко в останні 
роки життя. — Ч. В.), уривок із якого подає у своєму «Щоденнику»: 
«Лист від Голубничого. (Повідомлення: мої картини «закинуті на гори-
ще, знаходяться в страшному стані. Деякі вже зовсім попсувались […]» 
Лист цей зробив відповідну дію: зразу в голові та горлі виник гострий 
біль. Питаюся: скільки їх уже «попсувалось»?»).

Після відвідування виставки робіт В. Винниченка, яка відбулася 
у квітні-травні 1980 року в УВАН, де було виставлено лише 28 картин 
художника, Б. Певний намагався з’ясувати, у чому ж причина такого чи-
сельного зубожіння (у квітні-травні 1962 року на першій виставці робіт 
В. Винниченка Г. Костюк писав, що має на обліку більше сотні його кар-
тин). На що була дана відповідь, що «через пошкодження безпощадніс-
тю часу, тобто температурою і вологістю, більшість праць Винниченка, 
без відповідної реставрації, не надаються до публічного показу».

Тоді свої враження від побаченого Б. Певний висловить у своїй 
статті, вказуючи на те, що його сформоване уявлення про Винниченка-
людину чітко різнилось від враження, яке створював Винниченко-маляр. 
У його картинах було відсутнє позування чи повчальний тон, складалося 
враження, що В. Винниченко явно насолоджується самим актом малю-
вання. Особливо це помітно в його пейзажах — «яскравих свідченнях 
Винниченкового закохання природою, шукання в ній заспокоєння, туги 



389

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI

за універсальною злагодою та зрівноваженістю». Переглянуті пейзажі: 
«Пролив на Сені» (1930 р.), «Острів Леван» (1932 р.) вразили критика 
лагідністю колориту, зажуреністю в імлу недомовленості, відсутністю 
особливих контрастів, разючих, пістрявих барв, що він виразив припу-
щення: «Невже в такий спосіб Винниченко намагався втілити у малярс-
тві свій утопічний «конкордизм»?»

Специфічними постали перед критиком натюрморти В. Винни-
ченка, які Б. Певний трактує наче краєвиди, без конструювання пред-
метів. Взагалі, на виставці вражало одне — «відсутність на картинах 
митця складніших композицій із людьми, характерами, якими такі багаті 
його літературні твори». Дослідник називав В. Винниченка талановитою 
«людиною Ренесансу», стверджуючи, що його «картини становитимуть 
собою унікальну цілісність як автограми непересічної людини».

…Після остаточного виїзду з України за кордон у 1921 році 
В. Винниченко разом із своєю дружиною проживав у різних містах Єв-
ропи: Відні, Берліні, Празі, Карлсбаді, Рауені, Парижі. На цей час при-
падає великий успіх його п’єс, що ставляться на сценах європейських 
театрів. Тоді він знайомиться з талановитими молодими українськими 
художниками, котрі накопичували і розвивали свої здібності: Миколою 
Глущенком, Святославом Гординським, Михайлом Андрієнком, Олек-
сою Грищенком та іншими.

Знайомий був В. Винниченко і зі світовими майстрами пензля та 
їх художніми шедеврами. За словами В. Панченка, «він освоював до-
свід європейського модернізму, захоплювався Пікассо, який довгий час 
мешкав тут, в Мужені, Браком і Матісом». «Щоденник» свідчить про те, 
що відомі художники нерідко приїздили до «Закутку». Частими гостями 
були Микола Глущенко з дружиною, Олександр Архипенко, Михайло 
Жук, Сергій Мако. Про враження від останнього після їх знайомства 
письменник зафіксує у нотатнику, так описуючи його портрет: «Худож-
ник Sergo Mako і його українська мова. Лице чистісінького кацапчука 
«кувшинного рила», або ще один запис: «Позування маляреві Мако. 
Невеличкий, худенький, з цапиною борідкою й блакитними очима […] 
Вражіння: мистецтво, себто, таких, яких народ не вживає».

У щоденних нотатках є ряд таких записів, які розкривають сто-
сунки між митцями: «Позування у Мако. Портрет Керенського: тонкору-
кий, виснажений, неврастенік. Мако: «Він думав, що я його зроблю ге-
роєм». Цікаво, як люди, що знають мене здаля, найхарактернішою моєю 
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рисою вважають силу. В портреті Мако так і старається передати мене»; 
ще один запис: «Лист від С. Мако. (Репродукція мого портрета. Досить 
цікавий рисунок. Підкреслення хижої сили в обличчі. Не знаю, чи це 
в такій мірі є у мене. Пропонує дати до видання «Сонячної машини». 
Ідея — непогана. Треба буде здійснити)».

Зустріч в Берліні у 1922 році, а потім майже десятирічна дружба 
з М. Глущенком «позитивно позначилася на малярських смаках і працях 
В. Винниченка». Молодий художник приїхав до німецької столиці нав-
чатися в Берлінській Академії мистецтв, В. Винниченко допомагав йому 
матеріально, організовував подорож до Швейцарії, брав участь в органі-
зації першої виставки його робіт в Берліні. У своїх спогадах М. Глущенко 
зазначає, що Винниченко почав малювати влітку 1922 року, а разом вони 
працювали над художніми полотнами вже у 1927 році: «Вперше ми ра-
зом малювали в Сен-Рафаелі, в 1927 році. Спочатку малярство для нього 
(Винниченка — В. Ч.) було спочинком від літературної діяльності. Після 
5-6 годин щоденного писання десь у скелях, коло моря, В. К. повертався 
додому, брав фарби, станок і тут же, коло будинку, починав малювати».

Попри те, що М. Глущенко визначає малярство В. Винниченка 
того часу «безжурним підходом до натури. Не маючи формальних і тех-
нічних засобів, не маючи великого професійного знання, Винниченко 
ще з перших кроків дивував своїми досягненнями», ряд дослідників, і 
ми розділяємо їхню думку, доводять, що письменницький архів містить 
велику кількість матеріалів і документів, які свідчать, що «письменник 
починаючи з 1922 року заходився уважно вивчати історію, теорію і прак-
тику європейського і зокрема українського образотворчого мистецтва».

У бібліотеці В. Винниченка знаходяться праці з історії та теорії 
образотворчого мистецтва, написані німецькою, французькою, росій-
ською та українською мовами; цілий ряд монографічних досліджень 
про «малярську спадщину Т. Шевченка, С. Васильківського, М. Жука, 
М. Самокиша, М. Бойчука, І. Мартиновича (спогади О. Сластіона), 
М. Бутовича, М. Глущенка про «Празьку студію» (Сергій Мако та інші)», 
там же збереглася велика кількість програмок з німецьких та французь-
ких виставок, які відбувались у Відні, Берліні, Парижі й у свій час були 
відвідані В. Винниченком.

Треба зазначити, що початком ґрунтовної і систематичної праці 
В. Винниченка в галузі малярського мистецтва стала весна 1922 року, 
відтоді до нашого часу збереглися ряд його малюнків: «[…] автопортрет, 
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портрет дружини та деякі ескізи».
Відомо, що В. Винниченко — не професійний художник, бо не от-

римав систематичної малярської освіти, проте «він мав вроджене велике 
відчуття кольору та лінії, яке позначилося на його літературних творах і 
тягнуло його […] до фарб і пензля».

Існує кілька причин того, що відомий письменник, політик, пуб-
ліцист узявся за фарби і щітки. Деякі дослідники, наприклад С. Гор-
динський, вважають, що це «був передусім факт, що він (В. Винниченко 
— В. Ч.) опинився нагло без читача», тобто перестали друкуватися його 
твори і в Україні, і за її межами. Тому письменнику, котрий мав вродже-
ний потяг до «кипучої творчої діяльності», довелося шукати інші шляхи 
самореалізації і шукати нову царину для вияву свого таланту. Другою 
причиною «було саме французьке мистецьке середовище, той мистець-
кий клімат Парижу» 20-их років, у якому опинився В. Винниченко. Він 
«не міг не заразитися цією мистецькою атмосферою, тим більше, що 
між його знайомими були й митці».

Та варто дещо критично поставитись до цих свідчень. Попри те, 
що на той час читач-емігрант не мав змоги знайомитись із його творами, 
а видання Галичини і цілого ряду емігрантських видавництв не друкува-
ли його праць, все ж таки європейська публіка мала змогу бачити п’єси 
В. Винниченка («Брехня», «Гріх», «Чорна Пантера і Білий Медвідь») 
у театрах Берліна, Мадрида, Рима, Праги, Загреба, Дрездена тощо; 
на екранах з’являється кінофільм «Чорна Пантера», знятий кінорежисе-
ром Гансом Яновіцем та Йогансеном Гутером; постановка п’єси «Брех-
ня» режисером Фрідріхом Каслером довгий час ішла в берлінському 
державному театрі; п’єса «Чорна Пантера і Білий Медвідь» була постав-
лена російським театром у Берліні й з успіхом кілька років вражала теат-
ральну публіку. Окрім цього, в Україні виходить двадцятитомне видання 
творів В. Винниченка, великим тиражем випущений роман «Сонячна 
машина». Та й сам письменник аж ніяк не відчував кризи літературної 
діяльності, він систематично і чимало пише, з-під його пера виходять 
один за одним нові твори: збірка «Намисто», роман «Поклади золота», 
повість «Злочинство», оповідання «Білесенька», «Стелися, барвінку, 
низенько», драми «Пісня Ізраїлю», «Пророк», морально-філософський 
трактат «Щастя. Листи до юнака», сценарій до фільму «Сонячна маши-
на» тощо. Ось саме на цей період розквіту творчих сил письменника 
припадає зацікавлення В. Винниченка малярством та глибоке вивчення 
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ним теорії і практики образотворчого мистецтва.
Коли ж уперше розпочав В. Винниченко свої малярські студії? 

Ряд дослідників (С. Гординський, М. Глущенко) стверджують, що ма-
лювати він розпочав у 1926-1927 роках. Але повнішу, на наш погляд, 
інформацію ми отримуємо зі статті Г. Костюка «Володимир Винничен-
ко — маляр», де автор стверджує, що «пристрасть до малярства була 
у Винниченка ще з молодих літ і що він почав малювати ще задовго 
перед революцією 1917 року». У цій же праці Г. Костюк, посилаючись 
на щоденникові записи В. Винниченка, доводить, що саме стомленість 
від зосередженої праці над романом «Записки Кирпатого Мефістофе-
ля», в обставинах небезпеки і великого нервового напруження для від-
починку останній вдається до малювання: «Сиджу втомлений. Знайшов 
собі біду: малювання. Простоюю з квачиком і палітрою перед якоюсь 
своєю нікчемною мазаниною годин по п’ять-шість і не можу одірвати-
ся» (Щоденник, 1916).

Ще один із записів у «Щоденнику» від 22 липня 1916 року до-
водить, що потяг В. Винниченка до малярства захопив митця набагато 
раніше, ніж стверджують його сучасники: «П’ята година ночі, а Кохи ще 
нема. Дощ січе з самого ранку, дрібний, густий, осінній. Холодно, вогко 
і темно так, що в їдальні не видно читати […] З нудьги мажу Левків 
портрет (Левко Юркевич — товариш В. Винниченка — В. Ч.). І, мажучи, 
думаю: так само ж, мабуть, і в літературі — досить мазнути десь коло 
губ одну майже непомітну рисочку, і вже міняється ввесь вираз лиця, 
само лице і вся душа людини». Хіба це не переконливий доказ того, 
як майстерно письменник підмічає залежність вдачі людини від навіть 
незначних змін в її портреті? Цілий ряд інших записів засвідчують, що 
«пристрасть до пензля і фарби була властива йому ще з юнацьких років. 
Вона спонукала його письменницький талант малювати пейзажі та пор-
трети словом».

Про активне захоплення молодим В. Винниченком графікою та 
живописом, що не були несподіваними, знаходимо також у дослідженні 
П. Федченка. Він пояснює це тим, що «ранні оповідання письменника 
вже засвідчили тонку спостережливість до колористичної гами навко-
лишнього світу, мінливого стану природи і людської душі, нахил до гра-
фічно чітких фабульно-композиційних побудов — це усе художник міг 
уміло знайденими засобами відтворювати з максимальною точністю й 
неповторністю. Ряд його пейзажів, ситуаційних сцен не поступаються 
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майстерним описам живописних картин», а художні полотна із зобра-
женням пейзажних етюдів вдало передають «простір, музику шуму де-
рев і річок, плин хмар на небі. Це особливо відчутно, коли художник ви-
користовує змінну техніку — акварель і перо. Міцно і професіонально 
скомпоновано різні плани зображення, тло і перспективу».

Поясненням цьому, на думку С. Михиди, є юнацьке захоплення 
В. Винниченка малюванням ще в гімназійні роки, коли всебічно обдаро-
ваний юнак міг відвідувати заняття з образотворчого мистецтва академі-
ка Петербурзької академії мистецтв П. Крестоносцева.

Що давало натхнення митцеві, поштовх до творчості, настроє-
ності на світ природи? Це, передусім, прекрасні та численні краєвиди 
Сени, Рів’єри, Вієнни, середньоморські пейзажі, Сен-Рафаель, острів 
Леван, що його полюбляли рибалки, Мужен і, звичайно, «Закуток», 
у якому фізично важку працю митець поєднував з літературною та ма-
лярською.

В. Винниченко тонко відчував кольори оточуючого світу й уміло 
їх передавав і пензлем, і словом: «Олов’яне небо. Притихла, вогка нагні-
ченість повітря. Пронизлива туманна мряка, яка часом замерзає в кру-
пу і боляче б’є по обличчю. Начучверність курей, птахів. Мовчазність 
півнів, нахмуреність людей», або: «Буря. Величезний червоний місяць 
зі сходу над обрієм. А з заходу сиво-синя армія хмар. Один самітний ли-
цар, закрившись червоним круглим щитом, виступає проти лахматої ди-
кої орди, що заступила все небо […] Блискавки розпахують небо на час-
тини, небо тріскається кривавою золотою лінією, як земля в посуху».

Врешті, останній запис письменника за 1 березня 1951 року: 
«Тиша в природі. Естерель (місцевість, у якій знаходився «Закуток», де 
проживав В. Винниченко останні роки. — В. Ч.) у сріблясто-блакитній 
мряці. Тиша в мене на душі, і тиха надія […] може, буде змога в спокою 
робити тиху й не шкідливу для бідної, змученої чужими й своїми Вели-
кої Матері». Цей запис, як і всі попередні, свідчить, що дар малювання, 
як і дар літературний, допомагали митцю повніше бачити і сприймати 
навколишній світ з його надзвичайною мінливістю.

Словесні пейзажі, що постають перед читачами «Щоденника» 
В. Винниченка, не поступаються його картинам: усі вони «просякнені 
світлом», в них «повно повітря», відчувається легкість, «туга за рідним 
краєм і несвідоме прагнення знайти спорідненість з пейзажем, краєви-
дом на Дніпрі», небо «завжди легке, прозоре й живе», південний пейзаж, 
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«не дивлячись на багатство кольорової гами, ніколи не «кричить» ані 
жовтими, ані синьо-червоними плямами».

У своїх художніх пейзажах художник уміло передає різні явища 
природи за допомогою кольору. Природа у В. Винниченка не пасивна, 
рухлива, жива, бо «стану психології колоризму він приділяє багато ува-
ги». Вона навіювала авторові різноманітні враження, йому «імпонувала 
весняна соковита зелень з її цвітінням», «надихали враження від ос-
вітлення», яке він передавав чергуванням різних просторових планів.

Натюрморт — теж один із напрямів художнього мистецтва, що 
широко представлений у малярській спадщині В. Винниченка. Стихія 
натюрморту і квітів часто захоплювала митця, тому такого плану творів 
у В. Винниченка досить багато. Майстер у своїх витворах знає ціну 
красі предмета, котрий з величезним задоволенням і насолодою малює.

Мистецькі критики досить позитивно сприймали художні полот-
на В. Винниченка. Їх вражало «[…] надзвичайне багатство фарб. Його 
пейзажі, квіти, «інтер’єри» просякнені світлом і наче прозорі. Його 
червоні та жовті тони мають безліч відтінків і заглиблюються і збага-
чуються контрастовими плямами рідких, темних тонів», він переймав-
ся «переважно проблемами кольору, співвідношенням світлоносності 
домінуючої плями. Дбав про кольоровий малюнок, в якому об’єкти 
розподілялися у перспективному скороченні, вирішувалися завдання 
планів, співвідношення між ними».

Але всупереч усім досягненням В. Винниченка у малярстві, 
його роботам часто бракувало професійності, це «інколи позначалося 
на сприйнятті єдності тональних сполучень, знижувалася цілісність 
форми, композиції». Та, в будь-якому разі, митець інтуїтивно знаходив 
можливість створити форму «через поєднання двох-трьох кольорів, що 
в суміші складають напівтональні з’єднання, в яких зберігається домі-
нанта основної плями», вона посилюється іншими кольоровими барва-
ми, що доповнюють її.

За свідченням Р. Винниченко, М. Келлер — відомий мистецький 
критик і «найпевніший свідок малярської еволюції В. Винниченка» — 
мала нагоду бачити усі його малярські роботи перед висилкою частини 
з них до Америки і змогла проаналізувати побачені картини так: «Цікаво 
простежити на його творах розвиток і збагачення його палітри в міру 
того, як збільшується його майстерність у володінні фарбою. Перші тво-
ри його майже наївні щодо фарб. Вони нагадують італійські примітиви. 
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Є деяка стриманість, нерішучість й наче навмисне спрощення фарбової 
гами. Вживає маляр майже чистої фарби. Пізніше приходить сміливість 
і навіть виклик: знайти всі відтінки й всі переливи найтонших зорових 
емоцій». Проте у «Щоденнику» не знаходимо коментарів автора щодо 
розвитку і вдосконалення власної художньої майстерності, можливо, 
тому, що останній не надавав великої ваги і значущості своїм живопис-
ним роботам.

Про становлення В. Винниченка-художника знаходимо відо-
мості у розвідці М. Глущенка «Винниченко як маляр». Автор зазначає, 
що його «своєрідний підхід до натури давав виразну індивідуальність 
його малюнкам […] Ще тоді інтуїтивно сказався загальний напрямок 
індивідуального реалізму, що вже давно панує в Парижі. Незалежність 
від ніяких напрямків і течій, яскравий вираз свого почуття особистими 
фарбами і формою в південних пейзажах Провансу, з їх сонцем, конт-
растами фарб, нагадує різноманітність України». Щоденниковий запис 
за 3 травня 1948 року так підтверджує попередню думку: «Українізація» 
провансальського пейзажу». Митець сумував за своєю Батьківщиною, 
намагаючись у художніх творах втілити свою безмежну любов, бо дум-
ки про рідну землю не полишали його ні на хвилину.

М. Глущенко стверджує, що з самого початку на малярську твор-
чість В. Винниченка не були помітні жодні мистецькі впливи: «Відо-
кремлення його від актуальності мистецького життя Парижу принесло 
йому більше позитивного, ніж іншим вивчання». А з роками стають 
помітними малярські успіхи В. Винниченка: «Палітра його спокійніша, 
сполучення фарб набирає виразної індивідуальности й ясности».

У квітні-травні 1923 року знаходимо ряд свідчень про те, що мит-
ці багато часу проводили разом за малюванням: М. Глущенко «почав 
малювати мій портрет», це надихнуло В. Винниченка до створення авто-
портрета: «Дощ. Малювання автопортрета». Що було причиною такого 
психічного стану при створенні власного портрета? Відповідь знаходи-
мо у «Щоденнику» за 18 квітня 1923 року. У цей час В. Винниченко 
перебуває у стані повного розчарування, бо усі задумані ним справи та 
акції у літературі та політиці не вдаються: «Смуга невдач і прикростей 
тягнеться. Здається, ні одна справа, що затівається мною, не вдається 
[…] Боюсь листів, телеграм, бо в них приходять тільки неприємності. 
«Конституція», яка, здавалось, була такою безсумнівною річчю — нія-
ких ознак не дає». Саме в цей період письменник шукає іншу сферу 
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реалізації творчих сил і частково знаходить душевне заспокоєння в ма-
лярстві — задумує написати автопортрет, який зберігся в його колекції.

П. Федченко, ознайомившись із художніми полотнами В. Винни-
ченка і М. Глущенка, визначив, що у їх працях є багато спільного: мит-
ці дуже щирі, безпосередні в сприйманні навколишнього світу, «дають 
волю художній інтуїції, залишаючись вірними реаліям світу, не боять-
ся наповненої оригінальним баченням і смислом умовності», їх карти-
нам властива природна розкутість, відсутність холодної розсудливості 
і в той же час внутрішня зосередженість і «роздуми над тонко і вміло 
загаданою загадкою».

У розвідці П. Федченка «Володимир Винниченко — художник» 
автор схиляється до думки, що В. Винниченко у своїх перших малюн-
ках «починає його (Глущенка) прямо наслідувати». Але запереченням 
цього є записи у «Щоденнику» митця, датовані груднем 1926 року: «У 
Глущенка. Занадто продукує. Якась фабрика картин для міланського 
магазину. Так, реклама буде, але якість роботи терпить», або ще один 
запис, зроблений 23 вересня 1934 року: «Нові картини Глуща (так 
іноді називав М. Глущенка В. Винниченко на початку 30-их років. 
— Ч. В.). Дійсно, він правду сам про себе сказав: нема куди далі йти. Так 
мало просувається вперед: все ті самі пейзажі, ті самі фарби, та сама 
«нейтральнісь» психічна цих пейзажів. Вони не живуть, не дихають 
настроями, почуттями ці пейзажі. Фарби, правда виразніші, жвавіші, 
яскравіші». Ці нотатки заперечують повне наслідування Глущенкового 
стилю В. Винниченком, а деякі записи навпаки стверджують, що і сам 
М. Глущенко не цурався наслідувати Винниченкові прийоми малюван-
ня. Наприклад його «ідею психізму в малярстві», «синтез і психізм, або 
синтетичний психізм — a la impressionizme», коли М. Глущенко нама-
гався втілити в своєму малюнку жінку в жаху. Свідченням цього є такий 
запис у «Щоденнику»: «Новий малюнок — жінка в жаху. Виразно під 
впливом мого «Все, що полишилося», це помітила й Коха. Шкода, нема 
ініціативи».

Ідея психологізму у мистецтві не прийшла з нічого, 
письменник-експериментатор постійно намагався втілити її у своїх 
літературних творах. Як зазначає В. Панченко: «Винниченка-художника 
якраз цікавили психологічні таємниці людини: своїх героїв він часто 
ставив у ситуацію морального експерименту, аналізуючи підсвідомі 
першопричини їхньої поведінки, гру інстинктів, химерні поєднання 
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соціальних і біологічних чинників». То чому ж не можна було б спробу-
вати реалізувати цю ідею у малярстві?

Митець умів критично оцінити свої роботи, помітити в них 
недосконалість чи прогрес: «Рисунок пейзажу з Глущенком. У мене 
вийшов якийсь примітив у дусі картин старих італійських майстрів». 
А його зауваження щодо інтелектуальної творчості в малярстві вражає 
своєю незвичайністю: «[…] з цього бачу, що мистецтво малярське 
не потребує особливої творчої інтелектуальності. Можна бути розум-
ною, інтелектуально творчою людиною і не можна намалювати стовп-
чика. І, навпаки, бути цілковито інтелектуальним дурнем і писати 
геніальні картини». Це доводить той факт, що митець аж ніяк не страж-
дав на «зіркову хворобу», він умів цінувати і використовувати дане 
йому природою, бо вже народився з інстинктом творення.

Важливою для В. Винниченка була оцінка його робіт оточуючи-
ми людьми, бо він, як і кожний митець, бажав розуміння своїх творінь. 
У записі його «Щоденника» за 2 січня 1927 року знаходимо: «Таким чи-
ном фахівці малярі знайшли, що моя мазня — «дуже гарна», що я можу 
послати до сальону її. Бідний сальон, що прийняв би її. Одначе те, що 
Маруся Бронштейн (дружина М. Глущенка. — Ч. В.), подивившись 
на неї, постановила більше не малювати, бо я, не вчившись, «у тисячу 
разів краще за неї» малюю, досить утішно, — може, справді, не сором-
но лишити висіти на стінах ці плями в рямцях. А автопортрет навіть 
знайшли «надто подібним», майже як фотографія». У цьому контексті 
вважалось би слушним визначити таку рису вдачі автора, як самоіронія, 
яка досить часто проявляється у щоденникових нотатках автора. На-
зивати свої художні полотна «плямами в рамцях» може лише людина 
з твердим і практичним, навіть прагматичним, поглядом на оточуючі 
речі.

Художні полотна В. Винниченка часто привертали увагу 
поціновувачів художнього мистецтва. Про це свідчить той факт, що 
на виставці його картин у Львові два його малюнки хотіли купити: 
квіти й автопортрет. На що В. Винниченко дав згоду і зазначив щодо 
ціни: «[…] робітникам віддам за стільки, за скільки вони самі схо-
чуть і зможуть дати». Ці слова підтверджують уже висловлену думку 
про те, що В. Винниченко рідко продавав свої картини, більше — да-
рував, на відміну від М. Глущенка, котрий завжди прагнув отримати 
матеріальну вигоду від своєї праці. У нотатках від 20 червня 1934 року, 
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читаємо: «Маленькому друкареві дуже подобаються мої малюнки і він 
запропонував мені подарувати йому один на 100-200 фр. Глущ йому 
теж «подарував», але за видання книжки про нього. Глущ гадає, що цей 
тип через любов до його картин зробив такий обмін […]. Видання його 
книжки було все тим самим хабарем, які Глущ одержує натурою». Вин-
ниченкова правдивість, тонке відчуття несправедливості й презирство 
до людської самовпевненості, яка не має ніяких підстав для існування, 
викликали у художника зневагу до товариша по пензлю, яка далі перей-
де в байдужість і прохолодність у стосунках.

Та якими б не були їх особисті стосунки, В. Винниченко не запе-
речує того, що оцінка його художніх робіт М. Глущенком для нього була 
важливою, бо не одну годину вони проводили разом за малюванням. 
У «Щоденнику» є ряд записів, які подають оцінку його пейзажів М. Глу-
щенком: «Глущенко знаходить, що я зробив «великий успіх» у малюван-
ні. Пейзаж, видно, вразив його».

Молоді художники Микола Глущенко та Іван Бабій були частими 
гостями у В. Винниченків. Старший за віком, В. Винниченко не раз до-
помагав їм слушною життєвою порадою чи повчальним зауваженням. 
Щоденникові записи підтверджують, що письменник не залишався бай-
дужим до їх мистецтва, слідкував за їх творчістю: «Талант обох вираз-
но помітний. З хлопців-учнів зробилися справжні молоді шукачі нових 
шляхів. Спільність шукань робить їх манери писання спорідненими. Шу-
кання Глущенка заводять його в тупі кутки. Рятує скромність і щирість. 
Одначе, знає вже підходи до критиків: робить усім візити». Інший запис, 
датований 16 грудня 1926 року, доповнює попередню думку: «Побачен-
ня з Глущенком і Бабієм у справі всеукраїнської малярської виставки 
в Парижі. Скептицизм хлопців: чи знайдеться щось путнє на Україні чи 
де-будь, з чим можна показуватися у світ. Якщо й знайдеться, то тільки 
в Парижі, себто в них обох. Бабій: прагнення стати вище Європи, завою-
вати її. Національний характер мистецтва — відсталість, регрес».

Неодноразово разом з І. Бабієм та М. Глущенком В. Винниченко 
відвідував різноманітні виставки в галереях Берліна та Парижа. У своїх 
нотатках митець уже не вперше доводить свій професіоналізм у роз-
гляді та аналізі побачених картин. Після відвідування Salon de outomne 
(Осіннього салону. — Ч. В.) 10 листопада 1926 року В. Винниченко, як 
реакцію на побачене, вкаже на умисний, свідомо організований відхід 
від реальності, панування фарби, а не лінії: «Остання постає перед гля-
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дачем нечіткою, недбалою, рисунок швидким. Зате фарба згущена, згар-
монізована, випнута наперед. Головне нерви — гармонія тонів і опук-
лість, соковитість тонів».

Ще один запис від 20 квітня 1927 року знайомить читача з вра-
женнями В. Винниченка після відвідування ним та І. Бабієм галереї 
у Люксембурзькому музеї: «[…] видно, як сприскує рука малярства: з 
твердої певности, чіткости, викінчености і щирости та чистоти фарби 
переходять в незакінчену лінію, розкиданість у рисунку, примхливість 
у фарбі, штучність у комбінаціях. Простота і шляхетство колишнього 
фону зміняється хитромудрою вигаданістю. Наче наркотиків вживає 
мистецтво, не задовольняючись здоровим життям нервів».

У лютому 1931 року В. Винниченку довелось бути присутнім 
на виставці групи малярів, що досить сміливо назвала себе «Le Seconde 
Generation» («Друга генерація». — Ч. В.). У нотатнику він зауважить, що 
«крім праць Глущенка та кількох картин інших, уся «друга» генерація 
— досить бідненьке явище».

Ще один запис у своєму «Щоденнику» В. Винниченко присвя-
чує аналізу картини М. Глущенка «Лібеспаар» («Любовна пара»), яку 
той подарував подружжю Винниченків: «Маю трошки присторонности 
до цієї праці. Краса глибокого тілесного спокою в ній, тіло землі і тіло 
жінки в пишних, дозрілих формах, нічого колючого, гострого, неспокій-
ного. Задоволеність насиченістю любови, спочинок після бурі, жага і 
прийняття зародку в лоно. Хороша річ».

Проте у нотатках письменника зустрічаються досить критич-
ні зауваження щодо цих осіб (М. Глущенка та І. Бабія), вони аж ніяк 
не стосуються художньої творчості, а розкривають позамистецькі сто-
сунки В. Винниченка з ними: «Обидва ж не дуже розбірливі в засобах і 
не гидливі. Етичних великих своїх ліній у них немає. Політика їм чужа. 
Громадські й національні інтереси досить байдужі. Їх називають у пресі 
руськими малярами й вони не пробують навіть спростувати».

Деякі щоденникові записи повніше проливають світло на стосун-
ки цих художників. В. Винниченко намагався дати аналіз і зрозуміти 
мотиви вчинків М. Глущенка, бо часто ці вчинки дивували та обурюва-
ли його. Наприклад, стосунки Миколи з Марусиною (його майбутньою 
дружиною): «Глущ і Марусина, видно, вже залишили думки про свій 
шлюб. Кожне собі шукає пару з грошима. Практичну молодь утворила 
революція», або «Ще раз Глущі й ще раз кишинівська мораль (родом 
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останні з Кишинева): чоловік не повинен кидати свою жінку ні на годи-
ну. Якщо ж кида, то жінка має право піти в дансинг і фліртувати». Ось 
ще один характерний запис: «Міщанство попалось мені під злу руку й 
дістало прочуханки в лиці Марусі Глущенко. А прочуханка, властиво, 
досить невинна: назвав її в лице міщанкою. І цікава річ: образилась», 
або: «Балачка з Глущенком на етичні теми. Хлопчина він не гордої ети-
ки. Хапай, де можна і як можна».

Та найбільше обурює і навіть викликає зневагу В. Винниченка те, 
що М. Глущенко не має своїх національних та політичних переконань, 
«у якого атрофовано навіки соціальний інстинкт, який абсолютно байду-
жий до якого-небудь соціалізму, Іванища», він просто пристосовується 
до певного середовища (яким би воно не було) тільки з метою власної ко-
ристі та збагачення: «Цікавий приклад того, як матеріальна залежність і 
примус міняють не тільки зверхній вигляд світогляду, а навіть суть його. 
Глущ у початках тільки пристосовувався до радвлади. Не маючи ніяких 
соціалістичних переконань, він удавав прихильника соціалістичної вла-
ди й революції». Письменник зауважує, що усім дедалі стає важче жити, 
відстоювати свої погляди та інтереси, тільки Глущенкам стає краще, 
у нотатнику зустрічаємо: «Що значить бути прихильним до соціаліс-
тичної влади, не будучи навіть ніяким соціалістом».

Про вибір Глущенками між матеріальною вигодою та духовними 
цінностями зустрічаємо далеко не один запис у Винниченковому «Що-
деннику»: «Їм ставиться досить трудна проблема: дружба чи матеріаль-
на вигода. Не певний, що її можна вирішити на користь дружби. Я можу 
часом думати, що Глущі виберуть матеріальні вигоди», бо «за якусь пару 
тисяч хіба не можна й батька рідного продати».

Попри такі неоднозначні оцінки В. Винниченка своїх відносин з 
Глущенками, вони все ж часто спілкувалися. Одним із фактів того, що 
Микола намагався сприяти переговорам автора «Щоденника» із пред-
ставниками радянського посольства у Парижі про повернення письмен-
ника в Україну, є такі щоденникові свідчення: «Ввечері зайшов Микола 
Петрович Глущенко і розповів таке. З ним виявив бажання побачитись 
управділами торпосредства в Парижі. Він йому сказав, що влада дала 
йому широке повноваження проводити зо мною переговори в справі мого 
повороту на Україну». Але цій акції так і не вдалося справдитись: «Глущ 
бачився з Радченком (Головою радянського торгпосередства в Парижі. 
— В. Ч.). Вияснилось, що він проводить далі переговори не буде.[…] Та-
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ким чином справа повороту на цьому й закінчилась». Ці події викликали 
в душі письменника різноманітні сподівання та надії: «Можливо, дійсно 
«Щастя» буде надруковане. А тим самим буде відновлено зв’язок мене з 
колективом. Це — головне», яким так і не вдалося здійснитися.

Ще одне свідчення непорядності М. Глущенка відбиває Вин-
ниченків «Щоденник», цей вчинок Миколи дивує митця і призводить 
до виникнення неповаги до нього: «Dame повідомила неймовірну річ. 
Глущенко пояснив їй, чому змінилося наше ставлення до нього. Нібито 
я закоханий в його жінку. А як жінка гаряче й ніжно любить його, то від-
кинула мої зазіхання. Я через це змінив своє ставлення. Сказати б — 
збожеволів, хлопець? Але ж ні, в іншому досить нормальний. Очевидно, 
просто для того придумав цю дику й неймовірну вигадку, (щоб підняти 
себе в очах дами)», а далі повне обурення таким вчинком: «Отже після 9 
років «гарячої любови й подяки» до мене такий чудовий доказ, коли ста-
ла потреба задовольнити свій інтереси перед якоюсь чужою самичкою 
він не завагався звести на людину, яку 9 років називав своїм приятелем, 
найдурніший і брудний наклеп. От дійсно «друг», на якого можна пок-
ластися».

Подружжя Винниченків підозрювало М. Глущенка у його таєм-
ній місії «резидента» радянського посольства, що спілкувався з ними 
для надання шпигунської інформації про задумані В. Винниченком 
політичні акції. Намагання М. Глущенка залишатися друзями з Винни-
ченками, останні, з погляду уже названих подій, вбачали не просто пок-
ликом душі, а «щось більше за матеріальний розрахунок», тобто наказ 
представників радянської влади слідкувати за їх життям. У «Щоденни-
ку» знаходимо запис: «Глущ казав, що його любов до нас і спрага нас 
бачити дуже велика. Ми щось інше думаємо з цього приводу. В кожному 
разі його буде попереджено про мій виступ (намір розірвати з ним сто-
сунки. — Ч. В.). Але, дійсно, чи це його злякає? Коли він сексот, як каже 
Коха, то йому треба бути в «приятельських» відношеннях з нами, щоб 
бути в курсі того, що діється у нас».

Є ще один факт, який був наведений П. Федченком у його розвід-
ці про дарунок М. Глущенку етюдного альбому акварельних і тушових 
малюнків В. Винниченка, який теж потребує деяких уточнень. Дійс-
но, такий етюдник уже після смерті художника був переданий дружи-
ною Миколи Петровича Глущенка — Марією Давидівною у 1978 році 
тодішньому заступникові міністра культури республіки О. Чорнобрив-
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цеві, і нині його передано в рукописний відділ Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України у фонд В. Винниченка. У ньому міс-
тяться 15 зарисовок, що були виконані рукою автора у 1932-1934 ро-
ках. «Це, — за словами П. Федченка, — здебільшого натуральні етюди, 
в яких автор прагне за допомогою кольору відтворити настрій природи, 
передати своє сприйняття світу […], де пастельними кольорами і графіч-
ними конструкціями художник по-своєму розповідає про безмежність і 
складність суперечливого світу».

Як же опинився альбом з етюдами В. Винниченка в архіві 
М. Глущенка? Письменник у своїх щоденникових записах стверджує, 
що М. Глущенко при перевозі меблів був у кабінеті і потім «сам при-
знався, що взяв зшиток з моїми рисунками», та, видно, В. Винниченко 
не заборонив цього йому. Єдиною прикрістю, яка завдала письменни-
ку моральної шкоди та остаточних розчарувань у дружбі та порядності 
М. Глущенка була та, що після згаданого випадку з шухляди робочо-
го стола пропали декілька щоденників (за 1928 та 1929 роки). Про це 
у «Щоденнику» автор запише: «[…] їх вкрадено. Але вкрав їх ніхто ін-
ший, як Глущенко. Для чого? На спекуляцію? Щоб після моєї смерті 
заробити якусь копійчину на моїх записах, нотатках? Чи така нестерпна 
пошана в людини, що аж на крадіж пішов, аби мати в себе якісь мої 
писання? В кожному разі про те, що мені чиниться велика шкода (не ка-
жучи вже про моральний бік учинку), він не думав багато».

Чи дійсно М. Глущенко узяв ці кілька щоденників? Цей факт за-
лишився невідомим, бо у щоденних нотатках В. Винниченка ми більше 
не знайшли ніякої інформації про це. Проте щоденники за 1928 та 1929 
роки все ж стали доступними для дослідників. Можливо, вони були пе-
рекладені кимось із Винниченків десь в інше місце та знайдені вже після 
смерті письменника. Можливий інший поворот подій, але не це є суттє-
вим. На нашу думку, незаперечним залишається той факт, що доброзич-
ливі і дружні стосунки родини Винниченків із подружжям Глущенків 
були втрачені. Щоденникові записи свідчать про такі риси М. Глущенка, 
як непорядність і прагматизм, які засуджував В. Винниченко, висловлю-
ючи своє негативне ставлення до художника.

1935 рік був для Винниченків наповненим досить неприємни-
ми подіями, що призводили до частих розчарувань у колишніх друзях. 
Так, у нотатках В. Винниченка знаходимо записи, які передають жаль і 
сум за тими людьми, з якими їх розлучає доля, в них ідеться про від’їзд 
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Глущенків до Радянського Союзу: «Сьогодні вперше по-справжньому 
стало сумно за Глущами, що від’їжджають. Чи побачимо ми колись цих 
людей, з якими прожито шматок життя? Що чекає їх там, куди вони 
їдуть? Розчарування чи очаровання? Боюсь, що першого буде більше, 
ніж другого, хоч вони не вибагливі на громадські досягнення». Остаточ-
ним розривом стосунків між цими родинами став несподіваний від’їзд 
Глущенків, які навіть картки не прислали, поїхали, не сказавши ні сло-
ва на прощання, «мовчки, злодійкувато». Та навіть цей вчинок В. Вин-
ниченко намагається оправдати і пояснити: «Начальство наказало? Чи 
власне боягузтво?».

Автор «Щоденника» передбачає подальшу долю М. Глущенка 
в СРСР, переконаний, що той «не боїться сучасного антиукраїнського 
курсу політики», бо «національним почуттям він не хворів і, здається 
не захворіє», а «соціальний інстинкт у нього майже зовсім атрофова-
ний», а тому «можна бути цілком впевненим, що його ні зашлють нікуди 
за «націоналізм», ні в концлагерь не посадять», і за «життя своє Глущ 
не зазнає любови Іванища. А через це він бідний і убогий, незважаючи 
на ласку начальства, якої, мабуть, доб’ється».

Митець завжди ніби наперед відчував нові шляхи сучасного 
мистецтва. Природу поглядів письменника на малярство розкривають 
щоденникові записи, вони доводять розуміння митцем модерних течій і 
напрямків мистецтва, що панували в Парижі у 20-их роках, і, нарешті, 
дозволяють зрозуміти психологію його власного малярства, «живопис, 
окрім літератури, з жовтня 1934 року аж до останніх днів його нелегкого 
життя став джерелом його творчого натхнення, провісником специфіч-
ного мислення барвами, що зроджували потік емоцій».

Своє малювання і писання автор «Щоденника» не мислить окре-
мо від власного існування, так він запише про це 1 серпня 1946 року: 
«Отже, для чого іноді аж до хвилювання хочеться писати? — Здається 
для того самого, для чого я малюю свої картини. Я ними не заживаю ве-
ликої слави, не здобуваю ніяких матеріальних компенсацій, не «жалію» 
ними своїх ближніх. Я сам можу годинами та навіть цілими днями про-
стоювати з палітрою і квачами перед полотном, забувши про весь світ, 
відчуваючи непереможний гін до чогось, до якогось досягання, досаду, 
гнів, злість од неудачі і радість та глибоке задоволення від досягання, 
від здійснення якогось погодження в собі».

Для В. Винниченка-художника, як вже було зазначено, досить 
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плідними в плані малярства були 30-ті роки: тоді він створює цілий ряд 
пейзажів, натюрмортів, портретів, що поповнили його творчу колекцію. 
Та не так легко було створити талановитий і досконалий художній твір, 
а особливо портрет. Наприклад, щоденні нотатки за 1931 рік підтвер-
джують етапи роботи митцем над створенням портрета Розалії: «Коха 
лежить (захворіла). Скандал: натюрист не повинен хворіти. І от маєш!», 
а трохи пізніше: «Невдале малювання портрета Кохи. Знищення його», 
тут же не полишає митця пошук правдивості зображуваного: «Портрет 
Кохи. Надзвичайна мінливість лиця — ліній, фарб, тонів, виразу. Му-
чить». Одначе цей портрет все ж таки побачив світ і отримав схвальні 
відгуки у мистецьких колах: «Це тип портрета пленерного ґатунку, зі 
сміливим, активним живописним письмом. Зосереджену жіночу постать 
з рукою, що підпирає обличчя, з виразними очима і вустами зображено 
емоційно». Розалія постає перед глядачем замисленою, ніби зажуреною, 
що читається в її великих карих очах. Видно, що її життєвий досвід ве-
ликий — їй довелося багато пережити. У портреті художник «шукає то-
нальні акорди, загострюючи емоційне сприйняття образу».

У серпні 1931 року В. Винниченко продовжує працювати у цій же 
царині, шукаючи собі нові об’єкти для малювання: «Моя знайома ун-
дина, сирена, наяда (Знайома дівчина-натюристка. — Ч. В.) згодилась 
мені позувати для картини. Таким чином нагота її, можливо, спрямована 
на інше, послужиться естетиці».

Краса оголеного жіночого тіла завжди вабила художника, жіно-
че тіло змушувало замислюватися над його місією в природі. Цій темі 
підпорядкована Винниченкова картина «Виймання колючки» (1933), 
автор сприймає модель на тлі краєвиду «через мить емоційної відвер-
тості, ліризму й очевидної гармонії з краєвидом, виповненим сонячною 
зеленню на узліссі й золотом осяяної трави. Тілесна краса жінок пере-
конлива в аргументаціях основної барви, ґрунтовно проробленої в тонах 
і напівтонах».

Портрети розкривають перед глядачем справжній малярський та-
лант В. Винниченка, бо в них він «сягав подібності, занурюючись у такі 
сфери малярської інтерпретації, які давали можливість «висвітлити» 
риси людського характеру».

Як вважав сам В. Винниченко, подібність у портреті — це 
дуже важлива вимога, але не завжди зовнішні деталі можуть розкрити 
справжню сутність людини: «Чи був я чесним з мистецтвом? Зрештою, 
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чого портрет має виявляти тільки немолоде, невеселе, нездорове в лю-
дині? Чи воно дуже помітне на око? Чи не чесніше відшукати те молоде, 
здорове, хороше, миле, що воно не дуже помітне на око, але, може, є 
справжнісіньке, ніж те для цієї людини?».

За свідченням М. Келлер, до портрета В. Винниченко ставить не-
одмінну вимогу — подібність, це найбільше турбує маляра і вимагає від 
нього багато часу. Найчастіше художник пише портрет на фоні пейзажу: 
«Неначе тісно маляреві в стінах, і цей пейзаж, трохи приглушений, але 
майстерний, спонтанний і легкий, зливається і доповнює враження від 
кожного портрета. Аксесуари написані, як і пейзаж, в імпресіоністичній 
манері, але обличчя носить на собі сліди пильної праці. Відчувається 
бажання переказати душу моделі, синтезу різних виразів та моментів, 
характерних для кожної моделі людської».

І не тільки образи, створені фарбами, розкривають багатогранний 
талант митця, варто лише розгорнути його «Щоденник», як з цих сторі-
нок постають перед читачем яскраві і щирі словесні портрети: «Пансіон. 
«Мавпочка» — чорнявенька, стрижена, чорноокенька й трошки кирпа-
тенька дівчина», «Лєна Барановська. Ясні, чисті, відкриті, правдиві й 
спокійні очі. Лице просте, селянської дівчини, здорове, рум’яне, безбро-
ве; волосся масне, жовто-біляве. Посмішка чарівна, приваблива, ясна, як 
очі», «У смуглявої дівчини синювата родинка на шиї. Очі сірий камінь 
з блакитним одсвітом. Сталевого коліру серпанком пов’язане чорне во-
лосся, без блиску, з підпалом на кінчиках», «Візита Сесіль Перрі. Жінці 
73 роки, але вона повна жвавости, енергії, цікавости до життя, шукання 
нових шляхів життя». Дійсно, жіночі портрети зацікавлюють читача, 
поруч з ними постають зі сторінок «Щоденника» й правдиві чоловічі 
образи: «Робітничок білявий, маленький, у величезних на нього чобо-
тях і випущеній рожевій сорочці без пояса, з обуренням витягає з-під 
грачів у карти свого теплого піджака», «Група грачів у карти. Гра — 21. 
Обличчя попечені сонцем, очі водянисті, руки незграбні, пальці, що де-
ржать карти, не гнуться і тримають карти так, що ті майже ламаються», 
«Дмитро — високий, майже безвусий парубок з рівним і гострим на кін-
ці носом. Верхня губа теж загострена, зовнішні куточки очей підняті 
трохи догори і також загострені. Очі чисті, жваві, гарні й розумні. Все 
лице бронзово-чорнявого, попаленого сонцем кольору» тощо.

І художні, і словесні портрети, створені митцем, є тим засобом, 
за допомогою якого він відкриває […] душу персонажа. У своїх пор-



406

третах, як і у літературних творах, майстер художньої портретистики 
«кількома мазками зумів подати динамічний портрет» своїх героїв, 
у його письмі превалюють «модерні стильові риси на натуралістичній 
основі» і цей натуралізм з експресіонізмом дає у висліді гарний резуль-
тат.

Отже, митець готовий був використовувати будь-які форми і тех-
ніки (чи то словесні, чи то малярські), аби правдиво зобразити людину, її 
внутрішній світ, думки, мрії, сподівання, надії. Література і живопис тіс-
но співіснували у нероздільному хаосі його ментальності, «розділення, 
розмежування малярства і літератури на рівні свідомості у Винниченка 
не було. Очевидно, завдяки тому, що переходив від одного способу тво-
рення до іншого».

Дійсно, синтез словесного і малярського таланту В. Винниченка 
дає підстави твердити, що саме поєднання цих штрихів дає нам повні-
ший психологічний портрет митця, котрий, створюючи талановиті ху-
дожні твори, написав у 1947 році у своїй статті про те, що він любить 
малярське мистецтво і, коли має вільний час, працює в ньому.

Таким чином, творча особистість В. Винниченка-художника 
знайшла свою реалізацію на сторінках письменницького «Щоденника», 
нотатки якого є яскравим підтвердженням його майстерності. Дійсно, 
маючи літературний талант, В. Винниченко-письменник прагнув реалі-
зувати себе і в царині живопису, завжди реально сприймаючи власні не-
доліки і досягнення в цій сфері творчості.

5
В. П.: «Обтруситися» від політики В. Винниченку так і не вдас-

ться. Він постійно розриватиметься між літературною творчістю — і 
покликом свого громадянського «Я». Та, власне, і романи й повісті Вин-
ниченко широко «розчиняв» для політико-філософських ідей.

Уже десь із 1928 р. Винниченко починає виробляти свою «філо-
софію щастя» (конкордизм), яка передбачала суворе дотримання кількох 
правил. Про деякі з них він писав у листах до друзів. «Щодо поради, як 
не хворіти, то вона дуже проста: не їсти ні м’яса, ні риби, ні навіть варе-
ного нічого. Тільки самі фрукти, горіхи та сиру городину. Пити й курити 
Ви (Ю. Тищенко. — В. П.) покинули і цим уже дуже наблизились до цьо-
го способу життя. Ми так живемо вже п’ятий рік і ніколи не хворіємо».

Григорій Костюк, що читав «Конкордизм» у рукописі, говорив 
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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-со-
ціологічну працю, «найкращу дитину свою» — «Конкордизм». За за-
думом автора, це мала бути перша абетка оновленого суспільного жит-
тя. Це його утопійна теорія побудови нового, ідеального, погодженого 
гармонійно суспільного ладу і нових людей […]. «Конкордизм» — це 
не догма. Це лиш вказівки на шлях до виходу з світової прокажельні 
[шпиталю для прокажених, лепрозорія], шлях до оновлення, до оздоров-
лення й до розвитку нового конкордистського (узгодженого) щасливого 
людського співжиття, до сонцеїзму.

Практичний засіб для здійснення колектократії, або конкордизму, 
— універсальна система виробничих кооперативів, що в ній усі праців-
ники даного підприємства є його співвласниками та одержують частину 
прибутків за певним ключем. Водночас Винниченко закликає до мо-
рального оновлення людини шляхом «повороту до природи». Перший 
крок до цього — відмова від тютюну, алкогольних напоїв та м’ясних 
страв, пов’язаних з убиванням тварин. Сам Винниченко став строгим 
абстинентом і вегетаріанцем («морквоїдом», як жартували собі серед 
української еміграції), і цій справі він надавав величезної принципіаль-
ної ваги».

Найкращою ілюстрацією останнього факту може послужити ко-
лючий «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».
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Проте епіграма О. Олеся мала більш глибокий підтекст, добре 
зрозумілий сучасникам В. Винниченка, які слідкували за еволюцією 
поглядів і переконань письменника й політичного діяча.

А propos Винниченкового вегетаріанства. Саме в той час, коли 
він працював над своїм «Конкордизмом», з’явилася книжка відомого 
націоналістичного публіциста Володимира Мартинця «За зуби й пазурі 
нації» (Париж, 1937). У ній Мартинець радив українцям перейти 
на м’ясне харчування, їсти по змозі більше біфштексів, — щоб таким 
способом скріпляти в народі кровожерні інстинкти, дуже пожадані з по-
гляду націоналістичної ідеології. Програмове «морквоїдство» Винни-
ченка й таке ж програмове м’ясоїдство Мартинця стоять інтелектуально 
на одному рівні, а саме 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, почи-
наючи, можливо, з 1905 року, коли йому відкрилася картина страшної 
дисгармонії: недосконалі люди, недосконале суспільство, недосконале, 
суперечливе, готове до самознищення людство…

Як досягти, подолати дисгармонію і побудувати щастя? Це питан-
ня питань у художніх творах В. Винниченка, написаних як до революції, 
так уже і в останній період його життя. Що ж до трактату «Конкордизм», 
то писався він як універсальне вчення, яке слід проповідувати, а викла-
дених у ньому правил — суворо дотримуватися. Винниченко сформу-
лював 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 розпо-
чати «акцію конкордизму». Розрахунок був на підтримку «Товариства 
ім. В. Винниченка» у Детройті, інших прихильників із числа амери-
канських українців, а також на гроші, виручені за продаж хати в Парижі 
і «закутка» в Мужені. За задумом, Володимир Кирилович мав видати 
«Конкордизм» (а це великий том сторінок на 500), зайнятися читанням 
платних лекцій та літературною працею».

6

У червні 1948 року В. Винниченко через Д. Нитченка надсилає 
розлогого «Листа до Редакції» (Новий Ульм, г-та «Українські вісті»). 
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Письменник писав його з розрахунком на публікацію; у ньому 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 європейців і т. ін. — Винниченко дає роз’яснення 
своїх політичних позицій, переконань і громадської діяльності, а також 
намагається пояснити причини довготривалої конфронтації: «Отже, 
моє пояснення є таке: причина негативного ставлення до мене певної 
частини української еміграції полягає, на мою думку, насамперед в її 
непоінформованості, в незнанню багатьох фактів із історії нашого 
національно-державного визволення, а зокрема моєї участі в тих фак-
тах. Ця непоінформованість є навіть у багатьох проводирів різних 
течій еміграції (а надто нової), за якими дисципліновано ідуть і дума-
ють рядові члени її.

А щодо другої частини проводирів еміграції, тої, що досить до-
бре обзнайомлена з фактами нашої визвольної акції, їхнє ставлення 
пояснюється, дійсно, розходженням між нашими поглядами на питан-
ня визволення України. Це розходження є давнього походження, воно 
намітилось уже в самому початку української визвольної акції в почат-
ковому керівному органі її, в Центральній Раді».

Окрім цього, сам В. Винниченко водночас досить песимістично 
змальовує обструкційну видавничу ситуацію навколо його літературного 
доробку. Говорячи про соціально-філософську працю «Конкордизм» 
(підзаголовок «Система будування щастя»), що є, за словами письмен-
ника, «синтез тих шукань, які я проводив протягом усього мого жит-
тя, 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 ближ-
чих «ближніх», себто моїх компатріотів, українців. А через те попрохав 
усе ту саму групу людей, не-неприхильних до мене, видати її в якому-
небудь українському емігрантському видавництві. Вони прочитали цю 
працю і повідомили мене, що її «друкувати не можна». Ширшого по-
яснення ще не дали. Але я гадаю, що причина все та сама: ідеї, тези цієї 
праці, очевидно, настільки розходяться з ідеями і моральними тезами 
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панівних елементів еміграції, що ті бідні кіоски та книгарні, в яких моя 
книга продавалась би, були б потрощені, а саму книгу, очевидно, спа-
лено».

Коли на початку 1949 року з’явився французькою мовою роман 
В. Винниченка «Нова Заповідь», І. Кошелівець оперативно надрукував 
рецензію і надіслав її авторові. Та хоча молодий критик «належно оці-
нив літературні достоїнства твору», Винниченко висловив у довгому 
листі розчарування статтею і навіть свою образу. Суть полягала в абсо-
лютно протилежному розумінні призначення літератури, що ми можемо 
проілюструвати витягом зі статті І. Кошелівця «Два листи Володимира 
Винниченка»: «Я тоді ще не читав Жідової «Litterature engagee», але 
якось, певно, ще й не дуже виразно, доходив до розуміння того, що Ан-
дре Жід висловив у формі блискучого парадоксу, не раз ним повторюва-
ного: література найкраще може служити якійсь справі, не думаючи 
про служіння. Або: з добрими намірами твориться погана літерату-
ра. 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 заангажованості літератури, не була б однозначна. Можна 
лише шкодувати, що наше літературознавство, віддаючи всю свою ува-
гу «злобі дня», не підносить обговорення таких проблем на суто тео-
ретичний рівень».

Винниченко ж пояснював своє завдання у «Новій Заповіді» як 
автора і надзавдання самого роману: «Я поясню, Колего: цією працею 
я хотів і хочу виступити перед світом як порт-пароль українства, цю 
працю я хочу представити як витвір української культури, нею зверну-
ти 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 світовій арені. Я казав деяким українцям: коли б така 
праця, на таку тему була створена якимсь поляком чи євреєм, то яку 
світову опінію вони створили б, яку увагу стягли б на свою національ-
ність. Порт-пароль ідей мого роману є соціаліст».

Об’єктивний аналіз роману І. Кошелівцем, його рекомендації 
читачам поставитися до «Нової Заповіді» з «великим застереженням» 
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В. Винниченко пояснює невідповідністю соціальних симпатій і позицій 
критика ідеям твору. Проте навіть через песимістичні настрої, а появі 
таких існувало багато причин, окремі — «довготривалої дії», Винни-
ченко прагне мати «вільну трибуну», прагне певності, що праця «не 
буде витрачена марно»: «Я знаю, Ви і Ваша група є щирі, гарячі при-
хильники нашого національного визволення. Ви робите все, що, на Вашу 
думку, цьому сприяє. Але, коли стає питання Ваших соціальних пози-
цій, то не завжди національний момент переважає або йде в парі з 
моментом класовим. І ради інтересу національного Ви, мабуть, не пос-
тупитесь інтересом і симпатіями соціальними. Тому я бачу, що мені 
трудно сподіватись од Вашої групи помочі в цій національній акції, яку 
я проваджу моєю книгою. Тому не хочу прохати Вас звернути увагу ні-
мецького літературного і політичного світу на цю річ, зробити заходи 
щодо перекладу її на німецьку мову, здійняти круг неї в Німеччині пев-
ний обмін думок, поставити питання колектократії як засобу знищен-
ня 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 просити Вас і Вашу групу принаймні не викликати в українців байду-
жості, а то й ворожості до цієї ідеї».

У серпні 1990 року І. Кошелівець прокоментував листи В. Винни-
ченка і поставив крапки над «і», що є непересічним аргументом для осмис-
лення сучасного буття українського народу: «Як видно з першого Винничен-
кового листа «Новою 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 здійснення, в його термінології 
колектократія. До цього Винниченко протягом довгих років працював 
над виробленням особливої теорії про поставу індивіда в житті, яку на-
зивав конкордизмом.[…]

Фанатики поширення через літературу  ідей схильні до перебільшень.
[…] Та в наріканнях Винниченка була гірка правда: українська культура при 
виході на міжнародний терен наражається на високий поріг різного роду 
упереджень, чи просто посталих з незнання її, чи вироблених під впливом 
запевнень, ніби Україна щось не більше, як «німецько-австрійська» вигад-
ка, або — що українці поспіль антисеміти. І правда Винниченкова, що якби 
такий твір написав, наприклад, російський письменник, він не лишився б 
непоміченим, як це сталося з «Новою заповіддю».
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В. П.: «Вселюдська акція» провалювалася. Можливо, якогось ве-
чора 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 Анрі Барбюса, якому Вин-
ниченко пересилав свій рукопис «Щастя», а потім радів, коли Барбюс 
відповів: «Это такая революционная книга, что чрезвычайно трудно 
будет во Франции найти для нее издателя. Это книга нового челове-
ка…». До американського президента Рузвельта і голови канадського 
уряду, яким муженський мрійник пропонував у 1937 р. ідею всесвітнього 
плебісциту: насувалася світова війна, і Винниченко сподівався зупини-
ти її за допомогою опитування громадян усієї планети — хай скажуть, 
війни чи миру вони — хочуть… До Андре Жіда, автора книги-памфлету 
«Повернення з СРСР»: Винниченко просив його ознайомитися з рома-
ном «Вічний імператив» і написати, по змозі, передмову… До Сталіна 
— з дивним сподіванням, що той зацікавиться ідеєю конкордизму («Как 
счастливы были бы все сторонники конкордизма, если бы Вы, Иосиф 
Виссарионович, согласились оказать ему поддержку и помощь…»).

7
…Самотність і старість все частіше нагадували про себе. Якось Вин-

ниченко занотував у «Щоденнику»: «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 немовби ставляться прихильно до тебе (та й то: виклади їм свої 
сутні висновки з твого життя, твої так звані переконання. Твій конкордизм, 
який ти в таких труднощах виносив, і ти побачиш, як ці прихильники по-
ставляться до тебе…). А матеріально ти ще самотніший: ти на кінці твого 
життя сушиш собі голову: чим ти будеш жити? Тепер ти вже думаєш, що 
треба продавати «Закуток», щоб мати що їсти… Вже тепер розпитуємось, 
чи приймають французи у свої притулки для старих чужинців? А нація ж 
що? А ті її «вірні сини», яких в еміграції до 2-х мільйонів, як же вони див-
ляться на те, що їхній «найбільший письменник», «літературний геній Укра-
ни», «гордість українського народу», як деякі звуть його, що він клопочеться 
про те, щоб його прийняли в притулок для старих і калік? А їм що од того? 
Хай собі йде, куди хоче». 6 березня 1951 року Володимира Кириловича Вин-
ниченка не стало.
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8
З інтерв’ю В. Панченка тижневику «2000» (мова оригіналу):
— Владимир Евгеньевич, вы, будучи членом комиссии Вер-

ховной Рады по вопросам культуры и духовного возрождения, при-
няли в 1992 году активное участие в акции, целью которой была 
передача Украине дома Винниченко во французском городе Муже-
не, где писатель прожил последние 17 лет своей жизни. Акцию тог-
да 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 предлага-
ет наследникам «Закутка» (так Винниченко называл свою «садыбу») 
Иванне Винникив и Юрию Кульчицкому передать его Украине: полу-
чив взамен жилье, обеспечение и досмотр в Киеве. Но когда я прие-
хал с этим планом в Мужен, то застал хозяев смертельно больными. 
Оказалось, «Закуток» еще за 6 лет до нашего появления в Мужене был 
продан одному парижанину. Вот «дело» и застопорилось. Слава Богу, 
что в первый наш приезд 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 пол-

ное собрание его произведений. А его рассуждения о «биологическом 
фатуме», проблемах наследственности, 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 «горя-
чие» 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 кинематогра-
фа. В начале 20х он создал общество «Українфільм», на основе кото-
рого и родилась киевская киностудия художественных фильмов. Он за-
ставил даже Михаила Грушевского написать сценарий «Запорожцы» 
и мечтал об экранизации своей «Солнечной машины». Считаю, что наш 
долг — осуществить эту его мечту.
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— А как материализовать его мечту о том, чтобы исчезла 
«неможливість митця реалізувати себе в Україні через відсутність 
творчої свободи, матеріальну скруту, з’їдання ближніми», как с го-
речью писал Винниченко?

— Выполнить всего лишь завет великого земляка: быть чест-
ным с собой.

9

Винниченко був із породи одержимих людей. Його місіонерські 
проекти часом нагадують великі утопії. За сприятливих обставин він 
міг би закінчити якою-небудь конкордистською комуною на зразок тих, 
які влаштовуються в різних куточках 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. В еміграції він багато написав. Хоча багато з 
того, що було створено, на багато років залишиться без руху в шухля-
дах. Згадаємо бодай найголовніше. Романи «Сонячна машина», «Пок-
лади золота», «Вічний імператив», «Лепрозорій», «Нова заповідь», 
«Слово за тобою, Сталіне!», п’єси «Пророк», «Над», «Ательє щастя», 
«Пісня Ізраеля», книга оповідань «Намисто», початок епопеї «Хмель-
ниччина»…

Він був мрійником і видатним письменником — за всіх «пере-
падів рівнів» у своїй творчості. А так — нічим, здавалося б, і не відріз-
нявся від інших…

Володимир ПАНЧЕНКО
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In fi ne

БОЖІ МЛИНИ
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.
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 вітряки страховинні.

Станіслав Костка Нейман



416

ЛІТЕРАТУРА
Для створення першої супровідної книги  опрацьовано твори   

В. Винниченка у виданнях:
1. Винниченко В. Відродження нації. Частина 1 / Репринтне 
відтворення видання 1920 року / Володимир Винниченко. – Київ: Видав-
ництво політичної літератури України, 1990. – 348 с.; Частина 2. – 328 с.; 
Частина 3. – 542 с.
2. Винниченко В. Вибрані твори / Володимир Винниченко; [упор. 
текстів, передм. та прим. О. М. Савченко]. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 
2003. – 348 с. – (Серія «Програма з літератури»).
3.  Винниченко В. Вибрані твори : [Оповідання. Повість. Романи. («Со-
нячна машина»)] / Володимир Винниченко; [передмова Л. Дем’янівської]. – 
К.: Грамота, 2005. – 928 с., фото.
4.  Винниченко В. В чем наша сила // Публіцистика В. Винничен-
ка / Володимир Винниченко ;  [передмова П. Федченка; упорядкування, 
коментарі та післямова В. Бурбели]. – УВАН у США, НАН України, ін-т. 
літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк – Київ, 2002. – 392 с. 
5.  Винниченко В. З політичної публіцистики / Володимир Винни-
ченко; [публікація та примітки Віктора Бурбели] // «Сучасність», 2000, 
ч.6, С. 94 – 111.
6.  Винниченко В. Лепрозорій : [роман] / Володимир Винниченко 
[післямова Галини Сиваченко]. – К.: Знання, 2011. – 382 с. – (Першотвір).
7.  Винниченко В. Конкордизм. Система будування щастя / [Невідомий 
Винниченко. Хроніка 2000] // Володимир Винниченко ; [гол. ред. Ю. Буряк та 
ін.]. – Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2010. – 535 с. (Першотвір).
8.  Винниченко В. Нова заповідь : [роман] / Володимир Винниченко; 
[післямова Г. Сиваченко]. – К.: Знання, 2011. – 349 с. – (Першотвір).
9. Винниченко В. Оповідання. Роман «Слово за тобою, Сталіне!», 
п’єса «Чорна Пантера і Білий Медвідь» / Володимир Винниченко. – К.: 
Наук. думка, 2001. – 440 с. – (Сер. «Бібліотека школяра»).
10.  Винниченко В. Сонячна машина : [роман] / Володимир Винничен-
ко; [відп. ред. і післямова П. М. Федченко]. – К.: Дніпро, 1989. – 618 с.
11.  Винниченко В. Статті й матеріали / Володимир Винниченко ; [ред-
кол.: Б. Подоляк та ін.]. – Нью-Йорк: УВАН у США. Комісія для охорони і 
збереження літературної та мистецької спадщини В. Винниченка, 1953. – 72 с.
12.  Винниченко В. Три тисячі шукачів / [Невідомий Винниченко. 
Хроніка 2000] // Володимир Винниченко; [гол. ред. Ю. Буряк та ін.]. – Київ: 



417

ЛІТЕРАТУРА

Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2010. – 535 с. – С. 262. 
13.  Винниченко В. Українська Центральна Рада і ми / [Невідомий 
Винниченко. Хроніка 2000] // Володимир Винниченко; [гол. ред. Ю. Буряк 
та ін.]. – Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2010. – 535 с. 
14.  Винниченко В. Щоденник. Т. 1: 1911–1920 / Володимир Винни-
ченко; [ред., вступ. ст. Г. Костюк]. – Едмонтон – Нью-Йорк: Канад. ін-т 
Укр. студій Альберт. ун-ту, 1980. – 498 с.; Т. 2: 1921–1925 – 700 с.; Т. 3: 
1926 – 1928. –  624 с.
15.  Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і прим. 
Г. Сиваченко] // Київська старовина.– 2000. – № 3. –  С. 153- 156.; № 4.– С. 
62- 83.; № 5.– С. 50-76.; № 6.– С. 81-102.
16. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко;  [публ. і прим. 
Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2001. – № 1. – С. 91-117; № 2. – С. 63-
80.; № 3. – С. 9-25.; № 4. – С. 91-103.; № 5. – С. 59-74.; № 6. – С. 144-153.
17. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і прим. 
Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2002. – № 1. – С. 93–102.; № 2. – С. 
93-102.; № 3. – С. 117-124.; № 4. – С. 88-92.;  № 5. –   С. 88-109.; № 6. –   С. 
119-142.;
18.  Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2003.– № 1. – С. 83-108.; № 
2. –  С. 51-65.; № 3. – С. 107-122.; № 4. –  С. 64-87.; № 5. – С. 101-125.; № 
6. – С. 116-122.;

В основу книги покладено найбільш відомі дослідження В. Панченка:
1.  «Бо я – українець» // В.Винниченко. Раб краси. – К. – 1994-С.5-33. 
2.  Рання проза Володимира Винниченка (1902 -1907) // Дивосло-
во. - 1995. - №4. - С 5-8.; Там само. - 1996. - №3. - С.9-15.; Там само. - 
1997.-№ 8.-С 8-12. 
3.  «Ми – подорожні у власному домі у центрі світу» Драма Винни-
ченкового «Закутку» // Хроніка-2000. – 1995. - № 2-3. – С. 309-318 (скороче-
ний варіант – Культура і життя. – 1995. – 11 лютого). 
4.  Голуба далечінь Володимира Винниченка . Українська літературна 
думка початку ХХ століття і «джин» соцреалізму: епізод 1913 року// Дзвін. 
– 1996. - № 7. – С.149-152.; 
5.  Європеєць із Єлисаветграда ( із хроніки вигнанських літ Володи-
мира Винниченка: 1907-1908 рр., Львів, Женева, Капрі…)// Криниця – 1997 
- № 2-4. – С.94 -100. 



418

6.  Молоді літа Володимира Винниченка // Київ. – 1997. - № 3-4. – 
С.143-155. 
7.  Драма «всебічника» Володимира Винниченка // Кур’єр Кривбасу. – 
1997. - № 77-78. – С.75-78. 
8.  Заочна дуель: Володимир Винниченко і Володимир Ульянов-Ленін 
// Вітчизна. - 1997. - № 1-2. – С.131-135; №3-4.- С.105-109. 
9.  Будинок з химерами. - Кіровоград. - 1998. - 285с.
10.   «Я хочу собою возвеличити українське…». Риси психологічного 
портрета Володимира Винниченка// Березіль. – 1997. -№ 11-12. – С.155-167.
11.  Тінь Заратустри. Ніцшеанський слід у творчості Володимира Вин-
ниченка// Всесвіт. – 1998. - № 4.- С.163-170.
12.  Тріумф і банкрутство Принципу («достоєвські» питання у творчості 
Володимира Винниченка)// Кур’єр Кривбасу. – 1998. - № 93-94.- С.132-143; 
№ 95-96.- С.140-150. 
13.  Сандормох як розплата за утопізм. Микола Куліш і Володимир 
Винниченко: трагедія після ілюзій //Літературна Україна. -1998. - 7 травня. 
14.  Творчість В. Винниченка 1902-1920 рр. та художні течії початку 
ХХ століття// Слово і час. – 2000. - №7.- С.9-17. 
15.  Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості: Книга розвідок 
та мандрівок/ Худож. оформ. Д.В. Мазуренка. – К.: Твім інтер, 2004.- 228с. 

Окрім опублікованих у повному обсязі або в уривках розвідок 
кіровоградських літературознавців, автором проекту в тій чи іншій 

мірі використовувалися також дослідження та коментарі: 
1.  Балабко О. З Ніцци до Мужена. Від Башкирцевої до Винниченка: 
[есеї, п’єса] / Олександр Балабко. – К.: Факт, 2007. – 192 с. – іл.
2.  Барабаш С. Гуманістична основа художнього мислення Володими-
ра Винниченка – драматурга / Світлана Барабаш // Наукові записки. – Сер.: 
філологічні науки. – Кіровоград. пед. ун-т. – 2000. – Вип. 27. – С. 63 – 79.
3. Білоус В. Фантастичний елемент як жанровий фактор художньо-
го твору (роман В. Винниченка «Сонячна машина» та трилогія Дж. Р. Р. 
Толкієна «Володар Перснів») / Віктор Білоус // Наукові записки. –  Сер.: 
філологічні науки. – Кіровоград. пед. ун-т. – 2000. – Вип. 27. – С. 79–84.
4. Варданян М. Соціально-філософська проблематика романів В. 
Винниченка 1930-40 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / В. М. Володимирівна. 
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