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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

 Літературна продукція В. Винниченка викликала неоднозначну 
реакцію громадськості та критики першої половини ХХ століття. Появу 
молодого таланту вітали такі визнані майстри класичної української 
літератури, науковці й громадські діячі, як Є. Чикаленко – літературний 
«хрещений батько» письменника; С. Єфремов – автор схвальних і во-
дночас досить жорстких критичних розвідок раннього доробку В. Вин-
ниченка; І. Франко – широко відомим хрестоматійним визначенням 
Винниченкового феномену; Леся Українка – в оцінці збірки «Краса і 
сила»: «Тільки талант міг створити ці живі фігури, ці природні діалоги 
й, зокрема, цю широку, яскраву картину ярмарку...», а пізніше  М. Ко-
цюбинський, який у 1909 році писав: «Кого у нас читають? Винниченка. 
Про кого скрізь розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Вин-
ниченка. Кого купують? Знов Винниченка». 
 Та вже у другому періоді творчості – психологічного роману й 
драми ідей – В. Винниченко, порушенням проблем моралі, як провідних 
у соціально-політичному перетворенні світу та розбудови його на 
соціалістичних засадах, що забезпечить досягнення людського щастя, 
а також з метою анатомування різноманітних психологічних типів і зо-
крема апробації теорії «чесності з собою» у несподіваних, здебільшого 
провокаційних ситуаціях, свідомо викликав категорично різку критику 
й обурення читацької громади.
 Суперечливе ставлення до В. Винниченка особливо загостри-
лося  у зв’язку з його входженням в російську літературу. Знайом-
ство великоросійської громадськості з письменником сталося завдяки 
публікаціям російських перекладів творів «малої форми» у газетах, 
збірниках «Земля», журналі «Заветы» та видання книги художньої 
прози в серії «Универсальная библиотека». Причиною ж «перехо-
ду» в російську літературу було, по-перше, обструкційне ставлення 
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українських видавництв і критики, а також значної кількості читачів 
у формі відмови від передплати «Літературно-наукового вісника» в 
разі публікації «аморальних» творів  В. Винниченка після виходу у 
світ експериментальних «Щаблів життя». Письменник виступив з 
відкритим листом, намагаючись відверто пояснити причини звернення 
до російської мови. Проте слід зважати, що спроби Винниченка поки-
нути рідну літературу спонукувалися не лише невтоленими амбіціями. 
А вони інколи викликали відвертий шантаж письменника «осироти-
ти» українську літературу еміграцією в російську. Власне, саме цього і 
прагнула непримиренна народницька критика, використовуючи конку-
рентно самодостатній спосіб у літературних змаганнях. Мусимо також 
констатувати і той факт, що причиною міжлітературних конфліктів було 
обмежене інтелектуальне середовище, яке здебільшого не сягало рівня 
І. Франка і  М. Грушевського, Б. Грінченка і С. Єфремова, О. Кобилянської, 
Олени Пчілки, О. Олеся, М. Вороного і самого В. Винниченка. Цей факт 
констатував М. Коцюбинський у листі до письменника від 31 грудня 
1909 р.: «З нашою ж критикою не можна серйозно рахуватись: вона да-
леко слабша од белетристики». Подібного ж не спостерігалося у сфері 
діяльності представників російської культури.
 Окрім відкритих листів, ситуаційні колізії  простежуються в 
приватному листуванні В. Винниченка. Так, письменник скаржиться 
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» (згодом у «Щоденнику» 
(запис від 14 березня 1915 року) він зробить для себе невтішний висно-
вок: «Занадто я рано родився, мені год на сто треба було б запізнитися, 
тоді було б місце в українській пресі для того, що я можу написати»). 
 Нарікання В. Винниченка не зовсім справедливі щодо власної 
творчості. Принаймні за два місяці до цього його адресат із захоплен-
ням писав: «Читаючи Ваші роботи, я собі кажу: гарно, прекрасно, але 
він дасть ще щось більше, щось краще, він мусить дати». Тепер М. Ко-
цюбинський змушений був висувати своєму молодшому літературному 
колезі вагомі контраргументи: «Письменник (поет, белетрист) не може 
безкарно змінити мову: вона помститься». 
 Не зрозуміла хисткого становища митця і Леся Українка, хоча 
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її позиція засвідчує насамперед національно-патріотичний підхід до 
Винниченкової проблеми, який вимагав «жертовного шляху» в умовах 
цілеспрямованого лінгвоциду: «Не бере мене охота виступати те-
пер (виділ. – Л.У.) під його егідою. Двоязичність його літ[еретурної] 
діяльності робить на мене останнім часом дуже сумне вражіння і 
здається мені особливе тепер (в момент гострого становлення такої 
справи) принципіально шкодливою. Нехай би він уже став або сюди, або 
туди, то й люде б знали, як до нього ставитись, а так як тепер, то я 
волію стояти осторонь». Проте не став осторонь авторитетний науко-
вець європейського рівня М. Грушевський, який, відзначивши єдність у 
визнанні безперечного таланту Винниченка неоднозначними у своєму 
ставленні до письменника критиками, назвав «інцидент» з романами 
«Чесність з собою» та «Рівновага», написаними по-російському, «сум-
ним свідоцтвом суспільної байдужості до вартостей нашої культури». 
Таким чином, М. Грушевський, по суті, закликав українську критику й 
громадськість звернути увагу на художньо-естетичну значимість Вин-
ниченкових творів. 
 Другою причиною, неминуче похідною від першої, була 
постійна матеріальна залежність В. Винниченка, можливість позбути-
ся якої полягала у  публікаційній інтенсивності. Відсутність належних 
коштів призводила до того, що, за висновком Є. Чикаленка, «…твори 
Винниченка та Коцюбинського ми можемо давати тільки зрідка, як 
великопразникову страву». Суголосною є скарга М. Коцюбинського 
В. Гнатюку: «Служба ледве-ледве дає шматок хліба, а література!.. 
Соромно навіть признатися представникові культурної нації. Єдиний 
спосіб – писати по-російськи, але коли я досі цього не робив, то вже 
тепер не зроблю (курсив наш.– Т.Я.). А тим часом факт, що мої 
російські перекладачі дістають в кілька разів більше за переклади, 
ніж я за оригінал». Коцюбинський свідомо визначає замкнене коло, що 
ставило перед нелегким вибором і Винниченка:  писати по-російськи, 
щоб забезпечити пристойне життя, чи залишатися в рідній літературі, 
а в 1908–1913 рр. «тиск обставин, пов’язаних із цим фактором, був 
для Винниченка особливо драматичним». Але не слід забувати про 
індивідуальність письменника, яка не потребує ідеалізації, оскільки, 
за свідченням сучасників, витрати В. Винниченка (особливо на жінок) 
інколи шокували навіть його досить пристойно забезпечене оточення.
 Отже, друга причина появи російськомовних творів В. Винни-
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ченка абсолютно вмотивована. Проте останню крапку над «і» письмен-
ник поставить у листі до Є. Чикаленка: «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 здається, 
я ніколи не буду російським письменником(курсив наш.– Т.Я.)». 
Є. Чикаленко зрозумів свого «літературного хрещеника» і зробив пра-
вильний висновок: «Очевидно, він вирішив, що таки повинен зоста-
тись українським письменником, який тільки ходить «на заробітки» в 
російську літературу». Задля справедливості, слід відзначити підтримку 
В. Винниченка певним колом представників із літературного оточен-
ня  письменника, які, наприклад, займалися перекладами його творів 
російською мовою (Ф. Гавриш, М. Могилянський, А. Ніковський та ін.).
 Прозірливість Є. Чикаленка, зафіксовану в приватному 
листуванні, знаходимо і в «Літературно-науковому віснику» в особі 
цитованого вище М. Грушевського: «Не сумніваємося, що й російські 
сторожі моральності і всякиє «человеки в футляре» будуть з обурен-
ням проносить  ім’я Винниченка. Але поза цими елементами, незалежно 
від критичного, а навіть негативного трактування його теоретичних 
поглядів, Винниченко серед Росії знайде, мабуть, інші відносини – у ньо-
го знайдуться там покупець і читач, і вдумливий цінитель». Вчений, 
по суті, передбачив ідентичність потрактування прози В. Винниченка в 
українській та російській критиці.
 Показовими щодо порушеного питання є особисті стосунки й  
полемічний епістолярій М. Горького і В. Винниченка, які й стали, влас-
не, «лакмусовим папірцем» критичної рецепції сучасників, оскільки 
світоглядні й літературно-мистецькі позиції письменників багато в чому 
виявились діаметрально протилежними, що й зумовило згодом вихід су-
перечки за межі особистого у формі «Відкритого листа В. Винниченка 
до М. Горького».
 Щодо М. Горького, то окремі його «розгромні висновки», як у 
випадку з романом «На весах жизни» (1911р.), на нашу думку, става-
ли своєрідною настановою до дії, спрямованої на відкрите заперечення 
«доцільності» Винниченкової творчості загалом.
 Таким чином, простежуються витоки несхвальної рецепції 
російської критики художнього доробку українського епатажного 
письменника, що викликає болісні конотації самого В. Винниченка, 
зафіксовані у «Щоденнику» від 23 січня 1917 року: «Я, представник 
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українства, пишу так, що мене лають руські, висміюють, глузують». 
Болісні ще й тому, що мистецьке кредо письменника було зорієнтовано  
на рівень європейських літератур («Гауптман, Ібсен теж беруть ідею 
і воплощають її в дію й образи…») і російської зокрема: «Я не хочу, 
щоб в українській літературі появлялось щось моє, чого б не схотіли б в 
російській літературі. Українська література не повинна бути смітником, 
куди можна скидати все негодяще».
 Проте, як і в українській критиці першого періоду творчості 
митця, росіяни відзначили такі провідні риси таланту і творчої манери 
В. Винниченка, як «художня майстерність, сміливість невтомного пошу-
ку істини, жага справедливості й правди», прикладом чому може бути 
відгук відомого історика літератури і популярного критика К. Арабажи-
на: «Это честный художник, он не лжет ни себе, ни другим, правдиво 
рисует он все, что видит и чувствует…Натура смелая, страстная, с боль-
шим темпераментом, с кипучей, знойной кровью, он в то же время весь 
в полосе общечеловеческих, демократических интересов». Хоча після 
грунтовного аналізу скандального драматичного трикутника (особливо 
драми «Щаблі життя»)  і роману «Чесність з собою», критик був змуше-
ний зробити невтішний висновок, що митець не виконав запланованих 
завдань, створивши, по суті, не мистецькі твори, а документ епохи мо-
рального і соціального розпаду.
 Як підсумок, повертаючись до висловленої вище думки про 
помилковість літературної самохарактеристики В. Винниченка, маємо 
говорити про два полюси сприйняття/інтерпретації творчості митця 
українською та російською літературно-критичною громадськістю з ба-
гатьма мистецькими та ідеологічними  нюансами, які окреслюються як 
позитивом (художньо-естетична якість прозових і драматичних творів з 
усіма здобутками і випереджувальними революційними перетворення-
ми на тлі російської літератури, психологічна переконливість вчинків 
і дій героїв як «живих людей», гідне продовження кращих традицій 
української літератури тощо), так і негативом (вульгарно-соціологічні 
підходи прочитання за диктату вимоги «нужности / ненужности», зви-
нувачення у ренегатстві, нігілізмі, наклепах на революціонерів і т. ін.)  
– О. Амфітеатров,  З. Гіппіус (під псевдонімом Антон Крайній), А. Ди-
вильковський, Є. Колтоновська, М. Коробка, В. Львов-Рогачевський 
та ін.. Проте, важливим є спостереження Н. Крутікової щодо виходу 
російських реципієнтів з вузького кола аналізу творів певної тематики 
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і пошуків паралелей доробку В. Винниченка в російській літературі 
(Л. Андреєв, М. Арцибашев, М. Горький, О. Купрін і найбільше 
Ф. Достоєвський – на рівні ремінісценцій, інтертексту, перехрещення 
творчих шукань, незважаючи на різні концептуальні мистецькі позиції 
і світогляд), що було симптоматичним також і для української крити-
ки. Загалом, залишається безсумнівним, констатований В. Хархун факт: 
«Винниченко розірвав вузьконаціональні кордони, ставши цікавим і для 
росіян».
 Після остаточного від’їзду з батьківщини 1920 року, В. Винни-
ченко продовжує невтомно працювати у письменницькій та громадсько-
політичній сферах задля майбутнього України. Разом із М. Шаповалом 
письменник редагує літературно-громадський місячник «Нова Україна» 
(1922 – 1928),  друкує в ньому статті на громадські та культурні теми, 
багато уваги приділяє критиці більшовизму. Тут з’явиться перший 
експатріантський твір митця – повість «На той бік». С. Погорілий назве 
повість Винниченковим «стилевим мостом між другим і третім періодом 
творчості» (учений визначить його як період «утопійного, соціально-
пригодницького та політично-філософського роману (1921 – 1951)»). В 
Україні, повертаючись до питання періодизації, М. Зеров наголосить, 
що «Сонячна машина»  і тематикою, і методами письма вийшла за межі 
другої фази  творчості В. Винниченка: «Тема – переупорядкування 
суспільства за допомогою винаходу; засоби її опрацювання, –  то засоби 
такого популярного в сучасній літературі і невластивого Винниченкові 
раніше, трохи авантурного, соціально-фантастичного роману, де замість 
обридливого психологізму з усіма його «онерами», подається «цікава 
інтрига, актуальні проблеми».
 Загалом 20-ті роки ознаменовані великим творчим піднесенням: 
В. Винниченко пише романи «Сонячна машина» (1921-1924), «По-
клади золота» (1926), новели з циклу «Намисто» (1921-1928), драми 
«Пісня Ізраїля», «Великий секрет», «Ательє щастя», «Над», «Пророк». 
Цей же час є зоряним «для пошанування Винниченкового доробку» в 
УРСР, оскільки він сприймається як зреалізований факт і канонізується 
в історії української літератури, чому слугували «Історія українського 
письменства» С. Єфремова (1917), підручники М. Сулими, В. Радзике-
вича, О. Барвінського (1922), О. Дорошкевича (1924), А. Шамрая (1928), 
В. Коряка (1929), монографічні дослідження А. Річицького («Вин-
ниченко. Літературні етапи», «Володимир Винниченко в літературі і 
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політиці»), П. Христюка («Письменницька творчість В. Винниченка. 
(Спроба соціологічної аналізи)») та ін.. 
 Необхідно зауважити, що радянська критика 20-их років ста-
не більш спокійно-виваженою у порівнянні з дореволюційною. Так, А. 
Ніковський у літературному нарисі до двотомного видання творів В. 
Винниченка (1926) наголосить, що дореволюційна критика радше обу-
рювалася замість надання письменникові професійних порад, не оми-
наючи при тому й самого себе: «В своїх колишніх оглядах […] вичислив 
його формальні огріхи, а що-до суспільних проблем робив сугубо-
поважну міну й вимагав від Винниченка поважности тисячократної». 
 Проте варто дослухатися й думки В. Хархун про «відсутність 
серйозного, всебічного осмислення творчості В. Винниченка», що сучас-
на дослідниця ілюструє, наприклад, непослідовністю А. Шамрая, який 
вбачав у письменникові «типового модерніста-філософа, з усіма край-
ностями, з усією парадоксальністю свого нездорового часу» і «типового 
натураліста»  водночас. Згодом Г. Костюк означить два типи (осередки) 
прочитання Винниченкових творів – беззастережних прихильників і 
беззастережних ворогів письменника – з вичерпною характеристикою 
їхньої діяльності. Перші «не мали часу на спокійну об’єктивну критику, 
бо вся їх увага й енергія йшла на оборону й розбивання несправедливих, 
тендеційних і нетолерантних нападів». Другі,  «…пройняті партійними 
чи соціяльними ресантиментами, […] вишукували (не тільки у творах, а 
й у житті Винниченка) все, що не відповідало загальноприйнятим нор-
мам, все мистецьки ризиковане, все, що не вкладалося в їхню прогаму і 
розуміння  […] – і робили з цього систему, приходили до найчорніших 
висновків та заперечень». І, як підбиття підсумків, «об’єктивної, 
серйозної критики так і не було».
 Разом з тим, услід за згортанням українізації, усе сильніше ви-
являтиметься тенденція оцінювання ідейно-художньої вартості творів 
письменника на засадах соціальної значущості. А відтак – у практиці 
радянських критиків знову на перший план виступає пошук негативу, 
що особливо помітно на початку 30-их років (рецензії на друковані в 
Україні твори, нариси О. Парадиського (1930), Т. Зикеєва (1931) та ін.).
 Для літературознавців радянської України «Сонячна машина» 
– центральний твір третього періоду творчості В. Винниченка і голов-
ний об’єкт критичної рецепції, а за вимогою часу – і прецедент для 
ідеологічної боротьби. Замислена і створена в Німеччині як візитівка 
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української літератури, «Сонячна машина» мала неймовірний успіх, що 
засвідчили М. Зеров: «…її читають, як ні одну українську книжку» та 
О. Білецький: «Інтерес до новинки ще зростає по тому, як на обкладинці 
ми прочитали: у т о п і ч н и й роман. Перший український утопічний 
роман! Перший за ввесь час існування нашої літератури!..».
 Градацію сприйняття твору можемо простежити також за «Що-
денником» автора: «Лист від [Григорія] Косинки (Передаю Вам на 
підставі дописів у газетах таке: у Донбасі, де одна бібліотека купила 
відразу 300 примірників «С[онячної] М[ашини]», стоїть велика черга 
на книжку! Коротко: читач наш, виходить, має добрий смак!) (10 лю-
того 1928 р.); «І новина з України: організуються суди над «СМ». На 
одному буде за прокурора Демченко, а за оборонця Річицький. Бага-
то б я дав, щоб почути й побачити цей своєрідний суд, де оборонець 
думає так само як прокурор. Треба писати роз’яснення цим хлопчикам-
прокурорам. Уся причина, очевидно, полягає в питанні: а де ж СССР у 
«СМ»? А де ж компартія? А це значить: а де ж Демченко та Річицький? 
А коли їх там немає, то немає ніякого комунізму, соціялізму, нічого» (16 
лютого 1928 р.); «В «Комуністі» лист із Києва. Диспут з приводу «СМ». 
Не диспут, а цілий бій. Партійці, мабуть, мали наказ нищити «СМ». 
Непартійці вдарились у другий бік і вжахнулись від того, що взагалі 
хтось насмілюється критикувати «СМ». І аргумент: ану, спробуйте 
ви написати таке. Для партійців «СМ» – соціяльно шкідлива річ. Ох, 
«творці соціялізму» (19 березня 1928 р.); «[…] Лист з України (Уряд 
дуже заклопотаний, склав «Комісію по боротьбі з Винниченківським 
впливом», як з усяким стихійним всенародним лихом. Одним із засобів 
боротьби визнано за потрібне – написати книгу рівноцінну «СМ», 
тільки, розуміється, цілком приємну начальству.[…] Найрадикальніший 
і найпевніший, звичайно, був би наказ: попалити всі мої книги і заборо-
нити під страхом кари на смерть згадувати моє ім’я)» (14 квітня 1928 р.).
 Отже, «Сонячна машина» викликала масове обговорення, ске-
роване врешті-решт вульгарно-соціологічною критикою до нищівного 
осуду немов як за наклеп на революцію. Сучасні дослідники схильні 
вважати, що влаштована 1925 - 1928 року дискусія була своєрідним 
«тестом на благонадійність» і стала початком «жорстоких репресій на 
літераторів», яких потрібно було «схилити до догматичної методології, 
яка насаджувалася ревнителями нормативів».
 Головною причиною звернення В. Винниченка до жанру утопії, 
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з точки зору радянських критиків, була «розгубленість, безпорадність 
за часів і після війни політики капіталізму і пролетарської революції» 
(І. Лакиза), оскільки автор «в комунізм не вірить, бо в 1920 році в нім 
розчарувався» (А. Річицький). (Думка справедлива, тому що В. Винни-
ченко був справді розчарований у своїх ідеологічних захопленнях, про 
що заявив у «Листі до клясово несвідомої інтелігенції» (1920), вважа-
ючи, що перемога соціалістичної революції привела до « внутрішньої 
дізгармонії» в результаті неправильного розуміння національного 
питання як українцями, так і російськими соціалістами. Аналіз 
соціально-політичних подій на європейському континенті (насампе-
ред утвердження фашизму, що розцінювалось В. Винниченком як за-
гибель соціалістичного руху по всій Європі)  та в СРСР (перші прояви 
тоталітаризму, які викликали у письменника сумніви щодо можливості 
соціалістичних перетворень) чи принаймні уявлення про них так чи 
інакше відбивалися у «Сонячній машині», чим роман відрізнявся від 
творів власне фантастичного жанру і в майбутньому викликав до себе  
інтерес, як до «своєрідного художнього документа тієї доби». Відтак 
письменник став на шлях пошуку нового світового впорядкування.)
 Аналогічного погляду притримувався О. Білецький, наго-
лошуючи на актуальності вражень від пережитого письменником «і 
лише задрапованого укривалами соціально-утопічного та любовно-
психологічного роману». Водночас в екзилі українська критика мала не-
гативну оцінку «Сонячної машини» в особі радикально налаштованого 
Д. Донцова, який вважав гуманістичні наміри В. Винниченка пасивни-
ми і занепадницькими з огляду на соціально-виховну роль літератури в 
розбудові свідомої нації-борця.
 Критичні відгуки й публічні дискусії засвідчили поліфонічність 
і суперечливість роману з одного боку та неоднорідність естетичних і 
політичних уподобань – з другого. Разом з тим, провідні критики того 
часу (О. Білецький, М. Зеров, А. Річицький, П. Христюк та ін.) вста-
новлювали рівновагу між полярно протилежним ставленням до роману, 
наголошуючи на високій художній майстерності автора «Сонячної ма-
шини», що в результаті «примирювало різних читачів, навіть тих, які 
абсолютно не сприймали Винниченка-політика».
 Цитований вище запис у «Щоденнику» від 14 квітня 1928 р. 
виявився для В. Винниченка пророчим. На початку 30-х рр. його твори 
«не спалюються», але вилучаються з культурного обігу і лише побіжно 
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згадуються в поодиноких розвідках; уряд Радянської України відмовляє 
письменнику в матеріальній підтримці, в результаті чого він опиняється 
у двосторонній ізоляції: еміграційні кола в свою чергу вороже став-
ляться до митця, не поділяючи його «політичних поглядів»,  що буде 
яскраво продемонстровано під час обговорення «Нової заповіді». Тво-
ри «писатимуться «у шухляду», не маючи жодної можливості дійти 
до читача».  Таким чином, на материковій Україні впродовж кількох 
десятиліть читачі й критики лишаються можливості спостерігати за 
творчою еволюцією письменника, а також унеможливлюється будь-
яка професіональна оцінка  його творчого доробку, не говорячи про 
узагальнені дослідження.
 Проте В. Винниченко не складає рук. У 1932 р. письменник 
розпочинає роботу  над утопічною теорією побудови  нового суспільного 
ладу (соціально-етична праця «Конкордизм») і створює роман  «Нова 
заповідь», друга редакція якого у перекладі французькою мовою буде 
відзначена почесним дипломом і медаллю товариства Arts-Sciences-
Lettres (Франція, 1949 р.). Єдиний (не рахуючи «Сонячної машини»), 
опублікований за життя письменника, експатріантський роман викли-
кав жваве зацікавлення в емігрантському середовищі, що вихлюпну-
лося на шпальти опозиційних видань («Наш вік», «Українські вісті», 
«Український самостійник», «Українське слово»). Критика «Нової 
заповіді» мала чітко окреслені ідеологічні координати (В. Державін, 
Т. Кобзей, Д. Соловей, В. Лазовінський та ін.), якими керувалась, по-
лишаючи осторонь, на відміну від французької, художньо-естетичну 
вартість твору. Так, Д. Соловей помітив, споріднену з радянсь-
кою, тенденційність еміграційної критики і влучно охарактеризував 
парадоксальність ситуації, коли в екзилі письменника намагаються зни-
щити «за його «антинаціональну діяльність», то більшовики нищать 
[…] за «український націоналізм».
 Створена митцем у «Конкордизмі» утопійна модель справедли-
вого світоустрою знаходить художнє вираження у низці романів, в яких 
перебудова суспільства модифікується у суспільні позиції «акордизму», 
«конкордизму» та «колектократії» («Вічний  імператив», «Лепрозорій», 
«Нова заповідь», «Слово за тобою, Сталіне!»). Названі твори у 70-80-х 
рр. стануть об’єктом дослідження учених з діаспори.
 Щодо збереження українськості В. Винниченком в останній 
еміграції, необхідно бодай штрихово торкнутися його захоплення ма-
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лярством. З одного боку, живопис був одним із засобів реалізації таланту 
митця (запис у Щоденнику від 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 великої слави, не здобуваю 
ніяких матеріальних компенсацій, не «жалію» ними своїх ближніх. Я 
сам можу годинами та навіть цілими днями простоювати з палітрою і 
квачами перед полотном, забувши про весь світ, відчуваючи неперемож-
ний гін до чогось, до якогось досягання, досаду, гнів, злість од неудачі 
і радість та глибоке задоволення від досягання, від здійснення якогось 
погодження в собі»). З другого – можливістю наблизити Україну і на-
близитися до Батьківщини самому, що виявлялося у спілкуванні заоч-
ному (у бібліотеці В. Винниченка знаходиться 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)») й реальному (товариські стосунки з українськими ху-
дожниками М. Глущенком, І. Бабієм, відвідання численних виставок у 
Відні, Берліні, Парижі тощо). І був ще один щемкий нюанс, відтворений 
В. Чернецькою: «Словесні пейзажі, що постають перед читачами «Що-
денника» 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, краєвидом на Дніпрі» (курсив наш. – Т.Я.).
 З 1937 р. письменник розгортає велику  дипломатичну акцію: 
складає меморандум, у якому проголошує ідею  «Європейського протек-
торату України». Він передбачає воєнний конфлікт між гітлерівською 
Німеччиною і сталінським СРСР, і звертається до президентів усіх ве-
ликих держав світу з пропозицією домогтися проголошення України не-
залежною державою під протекторам Ліги націй. У повоєнній Європі В. 
Винниченко продовжує пропагувати свої ідеї.
 У 1948 році нова еміграція звернулася до В. Винниченка, як до 
учасника революційної боротьби за відродження державності і свобо-
ди, з пропозицією поділитися своїми думками про колишні перемоги та 
поразки. Письменник напише «Заповіт борцям за визволення», в якому 
осмислить суворі уроки історії. В багатьох аспектах вони не втратили 
своєї актуальності й гостроти в новочасній Україні.
 По смерті В. Винниченка на еміграції, як справедливо заува-
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жив М. Мольнар, постало питання нового представлення українській 
громадськості творчого доробку «відомого колись на Україні та в Ра-
дянському Союзі, а тепер – лише за кордоном» українського письменни-
ка В. Винниченка.
 Словацький учений обгрунтовано називає ситуацію з В. Винни-
ченком парадоксальною, коли скороминуща політична діяльність засту-
пила у свідомості українських літературознавців творчий доробок мит-
ця і, як результат, з’явилася «спокуса замінити літературно-критичну 
розвідку політичною публіцистикою» (П. Христюк). Парадоксальність 
тим гостріша, що вилучений у 30-их рр. з культурного життя УРСР, 
письменник жив також ізольовано й від української еміграції. Про це 
свідчать красномовні факти. По-перше, 70-річний ювілей В. Винничен-
ка емігрантські видання у більшості проігнорували або «відзначили» 
неадекватною викривальною критикою його громадсько-політичної 
діяльності, що змусило ювіляра виступити з «Маленьким поясненням» 
своїх поглядів і переконань. По-друге, українська еміграція, маючи 
авторитетні радянські видання, не спромоглася за життя письменника 
перевидати жодної книги митця або ініціювати появу нових (за винятком  
згадуваного роману «Нова заповідь», «Записок Кирпатого Мефістофеля» 
(1940), збірки «Краса і сила» (1940) та її  західнонімецького видання  
1948 року).
 Ідея практичного розв’язання інспірованої смертю В. Винни-
ченка проблеми збереження архівної спадщини належить безпосеред-
ньо Г. Костюку. Згідно з заповітом Р. Винниченко друкований, рукопис-
ний, епістолярний, образотворчий набуток письменника було передано 
вченим як депозит на збереження а архівосховищі Східноєвропейської 
історії та культури Колумбійського університету. Окрім впорядкування 
архіваліїв за тематично-хронологічним принципом, Г. Костюком докла-
дено багато зусиль для публікації до того невідомих творів та інших 
матеріалів В. Винниченка, що було одним із найважливіших завдань 
збереження та оприявнення літературно-мистецького доробку письмен-
ника. 
 Відкритий лист до Г. Костюка 1968 року М. Мольнар супрово-
див епіграфом із запитанням І. Дзюби письменницькому з’їздові: «Якщо 
в радянській Росії давно вже визнано і видано Буніна, то на радянській 
Україні про незрівняно «лівішого» в передреволюційний час В. Вин-
ниченка і говорити не доводиться (хоч у двадцяті роки спокійнісінько 



15

ПЕРЕДНЄ   СЛОВО

виходили його повні зібрання, і радянська влада від того не впала). 
А як без Винниченка бути з історією української літератури?» 
(курсив наш. – Т.Я.). У самому листі мова про несплачені борги пе-
ред пам’яттю митця напередодні його ювілеїв, належне віддання яких 
– справа загальноукраїнського значення –  прямо торкалася вчених 
діаспори й, зважаючи на суспільно-політичні обставини, опосередкова-
но – літературознавців УРСР. 
 У відповіді Г. Костюк висвітлив довготривалий процес опра-
цювання та каталогізації архіву (наголосимо, «філантропічною, 
самовідданою працею самого вченого та ще кількох науковців (О. Несіної, 
О. Радиш)») і подав план перспективної програми: описати і скласти 
анотований каталог архівної спадщини; опублікувати репатріантські 
романи, «Вибране із щоденника» (1911-1951), філософсько-соціальний 
трактат «Конкордизм» і політичний трактат «Заповіт борцям за визво-
лення», публіцистичні праці тощо; розпочати публікацію «Листування 
В. Винниченка».
 На час порушеного М. Мольнаром питання (безперечно, це 
була свідома акція задля зрушення з місця на материковій Україні спра-
ви «повернення» В. Винниченка, «яка далеко не посунулася») в УВАН 
(США) вже була створена і функціонувала «Комісія для збереження 
літературної та мистецької спадщини В. Винниченка» (1953), зусилля-
ми якої було видано «два збірники: «Володимир Винниченко» (статті й 
матеріяли, Нью-Йорк, 1953), і «Пророк та не видані оповідання» (Нью-
Йорк, 1960)». У «Слові» (літературно-критичні збірники Об’єднання 
українських письменників) було опубліковано «у першому збірнику 
(1962) – «Вибірку із Щоденника В. Винниченка» від  1911 по 25 січня 
1917 року. У збірнику ч. 2 (1964) вибірку листів до В. Винниченка від 
діячів культури радянської України. У збірнику ч.3 (1968) – великий ури-
вок з роману «Слово за тобою, Сталіне!»  Тоді ж з’являються розвідки  
Т. Осьмачки, В. Чапленка, А. Юриняка. 
 У 70-80-их рр. активізувалася діяльність учених діаспори по 
вивченню творчої спадщини В. Винниченка, якими здійснено вагомий 
внесок у винниченкознавство як літературознавчу галузь ( Р. Багрій-
Пікулик, Ю. Бойко-Блохін,  Д. Гусар-Струк ,  І. Качуровський,  Г. Ко-
стюк, І.  Лисяк-Рудницький,  С. Погорілий, В. Ревуцький,  Яр Славутич 
та ін.). У полі зацікавлення дослідників проблеми загального характеру  
та літературний доробок письменника останньої еміграції, мало відомий 
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або зовсім незнайомий читацькому загалу.
 Головним рушієм винниченківського процесу, як уже зазнача-
лося вище, був Г. Костюк – архіваріус, видавець і дослідник творчої 
спадщини В. Винниченка. Стаття Г. Костюка «Світ Винниченкових 
образів та ідей» стала своєрідним узагальнено-спрямувальним докумен-
том дослідження художнього доробку митця. Визначивши відправною 
точкою статті питання про внесок В. Винниченком нового  (курсив наш. 
– Т. Я.) в українську літературу, науковець послідовно обгрунтовує но-
ваторство письменника у використанні нових мистецьких засобів у по-
новому трактованій старій тематиці, для чого був задіяний незвичний і 
соціально різноманітний типаж в оригінальному ракурсі його бачення, 
тобто створення «людинознавчої панорами української літератури по-
чатку ХХ століття»; піднесення української національної ідеї та фор-
мування української людини як основи «нації модерної й державної», 
а  звідси – універсальність і багатогранність «ідеї українського 
національного визволення». Також вченим було узагальнено окреслено 
коло провідних тем і проблем творчого доробку В. Винниченка, серед 
яких насамперед філософсько-моральні з домінуючим мотивом пошуку 
людського щастя на Землі та проблеми релігії, віри в Бога, богошукан-
ня, пізнання сенсу людського життя і трактування їх «як філософської 
категорії». Окрім цього, Г. Костюк наголосив, що В. Винниченко впро-
вадив в українську літературу два нових «до того не практикованих […] 
жанри»: «науково-утопійний […] та соціяльно-детективний». Дослідник 
не залишив поза увагою і той промовистий факт, що «багатогранна і ба-
гатожанрова творчість В. Винниченка вплинула на формування цілого 
покоління майстрів слова».
 Об’єктом зацікавлення й дослідження колег і послідовників 
Г. Костюка залишаються проблеми, визначені основоположником 
літературознавчої винниченкіани.
 Так, розпочинаючи мову про «моральну лябораторію» 
драматургії В. Винниченка, Д. Гусар-Струк апелює до афоризму з 
Шекспірівського «Гамлета» – загальновідомого і схвально сприйнятого 
світовою людськістю в якості моральної норми. Очевидною аналогією 
«to thine own self be true» («будь чесний із собою» – переклад Г. Ко-
чура) до Винниченкової «чесності з собою» дослідник аргументовано 
спростовує загальноприйняту апріорі оцінку письменника сучасниками 
як «апологета й проповідувача скрайнього індивідуалізма й суцільної 
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аморальності». 
 За Д. Гусар-Струком, В. Винниченко – драматург, який піддає 
лабораторному аналізу морально-етичні проблеми (сугестовано: 
рівноправність чоловіка й жінки та виправдання вчинків метою, хоча 
звідси логічно постає: чи мета виправдовує засоби? і ціла низка супутніх 
питань) в контексті соціалістичної ідеології, а ключем до розглядання 
його творів є «протиставлення слова дії, бажаного можливому». Щодо 
«нової моралі», дослідник стверджував: «Але «чесність з собою» не 
є ніякою новою мораллю; це є етичний закон, який виринув як єдина 
відповідь на Винниченкові художні експерименти з тими етичними про-
блемами, що випливали з пропонованої суспільної програми соціялістів 
та їхніх засобів дії», іншими словами, злютоване коло морально-етичних 
питань і незвичність їх постановки для тогочасної літератури поляга-
ли в соціалістичному світогляді письменника та в його революційній 
практиці, оскільки проектування «нового» морального кодексу для 
«нової» людини було надзвичайно важливим завданням у розбудові 
майбутнього суспільного устрою революціонерами-соціалістами. 
 Підсумовуючи, Д. Гусар-Струк наголошує на використанні В. 
Винниченком своїх експериментальних сюжетів з метою «перевірити 
суттєве: а саме, до якої міри люди вірять в те, що проголошують, до 
якої міри сьогоднішні Ляерти хочуть і можуть жити в згоді з повчанням 
старого Полонія: бути вірним самому собі».
 За кілька років у виступі на конференції Канадської 
асоціації славістів у Манітобському університеті, наголосивши 
на політематичності роману В. Винниченка «Записки кирпатого 
Мефістофеля» (перелюбство, розлучення, життя на віру, аборт, визнан-
ня легального права опіки над дітьми тощо) і в результаті на таких по-
рушених проблемах, як значення правди, етичні вартості, шлюб і лю-
бов, конфлікт між розумом і підсвідомістю, врешті, питання свободи й 
детермінізму,  Р. Багрій-Пікулик заперечила твердження Д. Гусар-Струка 
про випробування письменником теоретичних постулатів соціалістів. 
 Дослідниця опонує колезі, посилаючись на «Щоденник» митця, 
в якому серед лектури для обов’язкового прочитання фігурують імена 
Ф. Ніцше, А. Бергсона, Е. Ренана, С. Пшибишевського, М. Бертеля і 
Ю. В. фон Яврегга, яких цікавили ті ж питання, що й В. Винниченка: 
«проблеми кохання, спадковости, свідомости й підсвідомости, інстинкту 
й розуму, моралі, етики, стосунків між чоловіком і жінкою та пов’язані з 
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цим питання суспільної поведінки людини». Переконливими видаються 
також посилання на опис польського модернізму Ч. Мілоша, який, окрім 
марксистських теоретиків, називає Шопенгауера, Ніцше, Бергсона і 
Кіркергарда та згадка про аналітичну розвідку П. Христюка «В. Вин-
ниченко і Ф. Ніцше». Окрім цього, Р. Багрій-Пікулик рекомендує «при-
глянутися ближче до впливу Ібсена і Стріндберга, зокрема до подібних 
деяких тем і до натуралістичного стилю їхнього раннього періоду». 
 У своєму дослідженні на прикладі головних персонажів ро-
ману авторка наголошує на імперативі ірраціонального, на тлі яко-
го роль розуму постає обмеженою. Не заперечуючи наявність у творі 
суспільного та економічного детермінізму, хоча він і другорядний у 
порівнянні з біологічним та інстинктами внутрішнього і підсвідомого 
«я», дослідниця залишає відкритими, по-перше: питання авторської 
згоди з детерміністичним світоглядом, представленим у «Записках»; і 
по-друге: питання екзистенційного погляду  В. Винниченка на життя. 
Щодо лабораторного методу письменника, Р. Багрій-Пікулик висловлює 
думку про його спорідненість з Е. Золя і всіма натуралістами, для яких 
«життя є «злобною пасткою, жорстокою грою», і вони відкриті й майже 
клінічно безпосередні у змалюванні людей як тварин, гнаних основни-
ми потребами – страхом, голодом і статевістю», чим письменник і тяжіє 
більше до Фройда й Дарвіна, ніж до Кавтського чи Сартра.
 Першопрохідцями серед дослідників діаспори у царині 
романістики В. Винниченка можемо вважати Г. Костюка та 
С. Погорілого. Об’єктами дослідження у полі зору Г. Костюка перебува-
ли твори «великої прози» від першої репатріантської повісті «На той бік» 
(визначення її  жанру С. Погорілим подано вище – Т. Я.) до зрілих романів 
В. Винниченка «Поклади золота», «Нова заповідь», «Лепрозорій», 
у яких вчений окреслив провідні теми й головну проблематику. Су-
голосний Г. Костюку був Ю. Шерех визначенням «Нової заповіді» як 
ідеологічного роману зі значним  елементом авантюрно-кримінального 
спрямування й узагальненим потрактуванням головного конфлікту тво-
ру як «конфлікту комунізму й капіталізму»; слушно відзначити також 
його спроби цілісної характеристики прози письменника повоєнних 
років: дослідник акцентував увагу на ідейно-тематичному діапазоні 
творів й чітко вираженій тенденції митця до «дезорнаменталізації» та 
«динамізації»  української прози загалом. Що ж до роману «Слово за 
тобою, Сталіне!», то Г. Костюку належить класичне визначення твору як 
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«роману ідей, роману-памфлета, роману соціальної тези».
 Характеристика творчості В.Винниченка 1921-1951 рр. 
– «періоду утопійного, соціально-пригодницького та політично-
філософського роману» – стала результатом копіткої роботи 
С. Погорілого над  опублікованою великою прозою письменника та 
історією створення експатріантських романів «Вічний імператив», 
«Лепрозорій», «Поклади золота», «Слово за тобою, Сталіне!».  
 Для визначення часу й передумов написання означених творів, 
з’ясування ролі попереднього сюжетного планування та ескізних за-
рисовок характерів персонажів у процесі їх створення, що було ха-
рактерним для творчої манери митця, дослідник чи не першим  ак-
тивно звернувся до опублікованих на той час матеріалів «Щоденника» 
В. Винниченка та щоденникових записів з архіву письменника. Ак-
тив дослідження С. Погорілого – провідні теми, поетика, стильові  
особливості, почасти обсервовані в розрізнених студіях емігрантських 
авторів, сукупно з пацифістськими мотивами, що трансформувалися в 
«головні проблеми війни, миру та перебудови суспільства і людини» і 
«стали трагічною альтернативою людства» та їх пропаганда засобами 
мистецтва винниченківської соціально-філософської теорії конкордиз-
му – склали основу грунтовної книги вченого «Неопубліковані романи 
Володимира Винниченка». 
 У подальших дослідженнях С. Погорілого знаходитемо 
постійний перегук з розглянутою ним еміграційною романістикою в 
контексті творчої еволюції митця. Так, робить висновки дослідник, по-
даний в оповіданні «Раб краси» (1906) перший мистецький варіант теми 
краси знайшов своє якісне завершенння у романі «Вічний імператив» 
«під різним кутом світлотіні та музичних акордів»; із побутового мо-
тиву в ранніх оповіданнях тема щастя людини виросла до «провідної 
теми  в образах»;  передостанній же роман «Лепрозорій» «можна на-
звати твором про щастя, а значну частину «Щоденника» – коментарем 
до нього»; тема «чесності з собою», вперше заявлена у «Дисгармонії» 
та романі «Чесність з собою», сформувалася «у науково інтерпретовану 
мистецьку концепцію» в романах «Вічний імператив», «Лепрозорій» та 
«Конкордизм». 
 Шляхом порівняльного аналізу з посиланням на «золоте 
кільце» А. Чехова, М. Коцюбинського, М. Гоголя, О’Генрі винниченкоз-
навець ілюструє три найулюбленіші поетикальні засоби В. Винниченка: 
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засіб контрасту ( наприклад,  у назві «Краса і сила» та імпресіоністичний, 
соціальний, гіперболічний у романі «Слово за тобою, Сталіне!»); засіб 
учуднення, яким В. Винниченко «подає загальнолюдські теми своїх 
останніх романів первісно-свіжими кольорами новизни, загострює їх 
сюжетність, динамізує конфлікти та сягає в глибину віків людського 
життя»; засіб несподіваного закінчення твору, що «інтригує, захоплює 
і залучає читача до мистецької співпраці з автором». Підбиваючи 
підсумки, С. Погорілий зупиняється на новій тезі Винниченкової пое-
тики, якою письменник «робить спробу, до того найвиразнішу, зруйну-
вати традицію європейського роману: він відкидає любовну інтригу й 
акцентує всю увагу на темі щастя» (вкладена до уст героя «Лепрозорію» 
Кльода Бартоле теза сягає рівня сповіді й мистецької декларації автора 
роману).
 Одним із центральних  об’єктів вивчення залишалася  
драматургія В. Винниченка. В. Ревуцький, досліджуючи драматичні 
твори В. Винниченка еміграційного періоду в порівнянні з драмами 
доеміграційними, наголошує на «величезному таланті у драматургії» 
автора «вічних і актуальних (до сьогодні) проблем». Дослідник пере-
конливо пояснює успіх радянського драматурга О. Корнійчука (насам-
перед його трагедії «Загибель ескадри») значним впливом попередників 
– М. Куліша і В. Винниченка, підтверджуючи тим самим думку про 
Винниченків вплив на цілу плеяду українських письменників, з поправ-
кою, як у випадку з О. Корнійчуком, на те, що «відкрита експресивність 
провідних філософських чи моральних ідей Винниченка була застосо-
вана до провідної політичної ідеї». 
 У шести еміграційних драмах В. Винниченка В. Ревуць-
кий не знаходить побутовізму та патріотизму останньої материкової 
драми «Між двох сил» (п’єса грунтовно аналізована  еміграційним 
дослідником творчості В. Винниченка Ю. Бойко-Блохіним), натомість 
наголошує на появі провідних колізій «психологічного чи расового ха-
рактеру, що пізніше сполучаються з умовністю, з конвенціоналізмом чи 
умовною реальністю». 
 Перша аналізована п’єса «Закон» структурно і за стилем схожа 
на драму «Гріх» і має тематичний перегук з «Memento», а також являє 
зразок мінімальної кількості персонажів (п’ять із урахуванням основно-
го «трикутника»: Мусташенко – його дружина Інна – машиністка Люда). 
Перипетії драми зосереджені на життєвій колізії реалізації «закону ма-
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теринства» (доречно згадати розглянутого вище Д. Гусар-Струка, який 
на прикладі даного твору розглядав «серйозне і відповідальне діло» (для 
В. Винниченка – Т. Я.) «родження дітей»). Розвиток дії напружений, що 
засвідчує майстерність автора і дає підстави говорити про «абсолютну 
сценічність п’єси». 
 У другій еміграційній п’єсі «Пісня Ізраїля», очевидно під впли-
вом сімейних обставин, В. Винниченко з великою симпатією змальовує 
героя єврейського походження, що опиняється в ситуації «між двох 
сил». Поряд з реалістичним зображенням та елементами сатири, дра-
матург послуговується засобами романтичної мелодрами (введенням 
пісні «Кол нідре», наприклад), що не вносить практично нічого нового в 
драматургічну техніку.
 Не закінчена і не опублікована драма «Ательє щастя» виклика-
ла низку питань, серед яких і питання докінцевого розвитку дії. Для В. 
Ревуцького важливим є спостереження за стилевим тяжінням В. Вин-
ниченка до сюрреалізму, що засвідчує потяг драматурга до постійного 
мистецького пошуку. У всякому разі, – зазначає дослідник, – багато з 
того, що не закінчив автор, «пізніше зробилося творчим матеріялом для 
драми «Великий секрет».
 Остання психологічна драма «Над», близька до «Гріха» і «За-
кону», найбільше споріднена з українським грунтом, у п’єсі присутній 
навіть локальний колорит, наприклад: задник першої дії зображає Поділ 
і Межигір’я, а розвиток сюжету –  період революційних змагань. Во-
дночас «Над» – українська п’єса В. Винниченка, яка потрапила на 
вітчизняну сцену і була поставлена поруч з Кулішевими «Народним 
Малахієм» і «Миною Мазайлом», а в радянських джерелах окреслено, 
як «карикатуру на радянський побут».
 «Великий секрет» В. Винниченка характеризується як прекрас-
на сатира на мільйонерів Франції (дійові особи у п’єсі – виключно фран-
цузи) та їхні зацікавлення, подані у фарсовому аспекті. В. Ревуцький 
відзначає також яскраву театральність твору, яку ілюструє останній акт 
перетворенням містичної трагічної обстанови в картину вакхічного й 
еротичного змісту, де діють елементи контрастного оформлення: «Рап-
том спадають чорні запони. Вже не чорні статуї черниць, а вакханки й 
сатири, а домовини – рожеві надбиті яйця, з яких вигуками радощів і 
сміху вистрибують півголі постаті німф і фавнів і з вигуками «хай живе 
смерть» (теж контрастовий засіб) закручують у танці сатиричні постаті 
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шахраїв-мільйонерів…»
 «Пророк» – остання драма В. Винниченка, в основі якої конфлікт 
між гуманно-моральними ідеями (Амар) і законами держави (інженер 
Райт). В. Ревуцький в характеристиці п’єси звертається до грунтовної 
статті В. Чапленка, який сформулював смислову і драматургійну 
квінтесенцію твору: по-перше, «Винниченко поставив проблему все-
людського значення, проблему актуальну й для нашого часу, зокрема 
для сучасної американської дійсности»; по-друге, «з цієї п’єси можна 
було зробити не абиякий театральний бойовик».
 Підбиваючи підсумки, дослідник говорить про українського 
драматурга, який вийшов на світову сцену, а причини його успіху 
криються «в актуальності тем, у ненав’язуванні певних симпатій чи 
антипатій до характерів, а головне – у вічних конфліктах поміж людь-
ми» (курсив наш. – Т. Я.).
 Незважаючи на карколомно звивистий політичний шлях 
В. Винниченка, його соціалістичні погляди, які базувалися на теорії  
марксизму, важливі для  з’ясування особистості митця-революціонера 
й політика в тому розумінні, що він ні за яких обставин не зраджував їх, 
залишаючись вірним принципу «чесності з собою». Так, у 1920 році, у 
цитованому вище «Листі до клясово несвідомої української інтелігенції» 
Винниченко заявляє, що переконання, які він мав у 1902 році, «в суті 
своїй не змінилися», вони лише перейшли із сфери «нездійснюваної у 
ту, що втілилася в життя». Письменник-революціонер продовжує  об-
стоювати гармонізуючу силу комунізму, який «об’єднує національне з 
соціальним, і приводить людину до єдності думки й акції», заявляючи 
при цьому, що «внутрішні конфлікти не роздирають [...], не роздвою-
ють».
 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. […] Гармонія між соціалістами та націоналістами була 
можливою тільки у Винниченковому варіанті марксизму – «марксизму» 
мрійливо-утопічному, зромантизованому, такому, який мав дуже мало 
спільного із марксизмом реальним, суворо матеріалістичним, з його 
культом класової боротьби».
 Проте І. Лисяк-Рудницький у дослідженні «Світогляд Воло-
димира Винниченка у світлі його публіцистичних писань»  відзначає 
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також двоїсте ставлення письменника-емігранта до більшовизму: «З 
одного боку, він добре бачив факти шовіністичної й колонізаторської 
політики російських більшовиків щодо України 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 революції як соціалістичної й як 
такої, що відповідала соціальним інтересам трудящих мас», що й дало 
підстави для критичної рецепції соціалістичних поглядів В. Винниченка 
загалом. Хоча у кінцевому результаті, на думку І. Лисяка-Рудницького, 
«брошуру «За яку Україну» з 1934 року можна вважати за лебедину 
пісню Винниченкового націонал-комунізму».
 Названий дослідник не вважав В. Винниченка  «оригінальним  
політичним мислителем, писання якого мали б самостійну науково-
теоретичну вартість», що не завадило йому визнати значимість 
публіцистики письменника у двох аспектах: «вивченні його світогляду 
та духової біографії»  і кращого розуміння «переломного періоду у 
новітній історії України». 
 Еволюція політичних поглядів В.Винниченка простежується 
за трьома етапами становлення світогляду письменника: автономізм, 
самостійництво, проповідництво «ідеально-гармонійного, узгод-
женого суспільства». Останнім критик мотивував створення митцем 
«саморобної ідеології» – «конкордизму», вчення, яке покладено в осно-
ву його еміграційних  творів, наголошуючи на підзаголовку «Політична 
концепція в образах» до роману «Слово за тобою, Сталіне!», а в аналізі 
трактату «Конкордизм», посилаючись на авторитетну думку Г. Костюка:   
«І ось В. Винниченко починає обдумувати і писати новий кодекс життя 
людини, «нову заповідь». Протягом довгих років тяжкої праці й глибоких 
роздумів він закінчив велику філософсько-соціологічну працю, «най-
кращу дитину свою» – «Конкордизм». За задумом автора, це мала бути 
перша абетка оновленого суспільного життя. 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 оздоровлення й до розвитку ново-
го конкордистського (узгодженого) щасливого людського співжиття, до 
сонцеїзму». Загалом, критична стаття І. Лисяка-Рудницького започатку-
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вала неупереджено-об’єктивний аналіз політичної діяльності В. Винни-
ченка в контексті його мистецьких творінь.
 До відзначення 90-річчя з дня народження В. Винниченка 
Комісія для охорони і вивчення спадщини митця при УВАН (США) 
провела 12 грудня 1970 року наукову конференцію. І сам форум, і про-
грамову доповідь Г. Костюка «Деякі проблеми наукового вивчення В. 
Винниченка» можна вважати беззаперечною констатацією утвердження 
винниченкознавства як самостійної літературознавчої галузі. Учений 
визначив чотири основні аспекти вивчення спадщини митця (станом на 
1968 рік), які «охоплюють в основному всі ділянки життя і творчості 
Винниченка».
 Перший аспект – біографічний. Г. Костюк порушив питан-
ня про створення «науково-удокументованої біографії письменника», 
оскільки вчені діаспори не мали можливості з’ясувати, здавалося б, 
прості питання: де народився В. Винниченко, хто за соціальним станом 
батько і який склад його родини, якими були гімназійні роки тощо? Втім, 
на сьогодні можемо стверджувати, що вчені діаспори були не настільки 
обмежені у можливостях, тому що оприявнення значної кількості 
біографічних фактів відбулося вже в материковий період дослідження 
життєпису В. Винниченка (публікацією, наприклад, епістолярію з 
архівів Колумбійського університету у книзі В. Панченка  «Володимир 
Винниченко: парадокси долі і творчості. Книга розвідок та мандрівок» 
2004 року).  Коли ж у своєму нарисі Г. Костюк посилався на «Таємний 
поліційний обіжник від 2 квітня 1903 року» для з’ясування місця народ-
ження В. Винниченка, вчений помилявся, і ця помилка згодом пошири-
лася і в материковій Україні аж до спростування її М. Смоленчуком.
 Другий аспект – історико-літературний – вчений розподілив 
за темами. Перше місце посіла тема взаємостосунків В. Винничен-
ка з М. Горьким.  Г. Костюк закидає радянським літературознавцям 
тенденційність в оцінці класика української літератури у формі не-
обгрунтованих і примітивних загальників та огульних осудів на 
основі дуже суб’єктивного листа (як і у випадку з приватним листом 
В. Леніна), опираючись на нього «як нібито на об’єктивну, глибоку марк-
систську критику».  При цьому вчені «не враховують ні психологічного 
підложжя, ні особистого настрою, ні фрагментарности та суб’єктивізму 
оцінки, до того ж одного лише роману Винниченкового, і переносять це 
[…] на всю творчість нашого автора».   Водночас Г. Костюк висловлює 
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передбачуване сподівання, що «київські колеги зробили б великий вклад 
в історико-літературну науку, якби вони […] звернулися до приступних 
їм джерел […] і зробили їх приступними для широких кіл дослідників».
 Наступна тема – В. Винниченко і Ф. Достоєвський. Це пи-
тання порушувалося українськими та російськими критиками в другому 
періоді творчості письменника з коливанням від позитиву до глибоко 
негативного ставлення. Г. Костюк наголошує на необхідності «вивчення 
та зіставлення філософсько-етичної системи думання обох романістів, 
вивчення їх розповідної манери, мовно-семантичної структури і взагалі 
ідейного й образного думання».
 Однією з найважливіших тем літературознавець вважає вив-
чення літературної спадщини В. Винниченка як мистецтва слова, 
що означає «вглянутися уважно в мистецький світ його ідей – в його 
стиль, форму і художні засоби».
 Спростовуючи безпідставні твердження радянських 
літературознавців (С. Зубков, А. Ковтуненко, Ф. Погребенник) про втра-
ту літературним доробком В. Винниченка будь-якого громадського та 
ідейно-художнього значення, Г. Костюк ставить перед об’єктивними 
дослідниками актуальну тему визначення місця В. Винниченка в 
українському літературному процесі першої половини ХХ століття 
шляхом порівняльного аналізу суспільно-мистецьких явищ в Україні 
та Росії означеного періоду.  В контексті теми доречним було б згада-
ти розвідки Г. Костюка, присвячені творчим  зв’язкам В. Винниченка 
з Лесею Українкою. Розвінчуючи практику замовчування радянсь-
ким літературознавством  документів та маніпулювання безгрунтов-
ними твердженнями щодо проблеми «Леся Українка і Винниченко» 
(О. Бабишкін, В. Курашова), вчений закликає до зосередження уваги на 
внескові митців у  виникнення й утвердження українського неороман-
тизму.
 Дві наступні теми мають узагальнений «проспект» внеску 
В. Винниченка в українську літературу – від впровадження нових ми-
стецьких засобів до заснування науково-утопійного й детективно-
го жанрів  у вітчизняній літературі, який докладно викладений у 
дослідженні Г. Костюка «Світ Винниченкових образів та ідей»
 Остання тема є похідною від попередньої – вивчення 
творчості В. Винниченка в широкому порівняльному аспекті світової 
літератури. Вчений ставить питання про «ймовірно-здогадні впливи і 
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співзвуччя» із західноєвропейськими й скандинавськими літературами, 
висловлюючи попутньо припущення про «подібні соціяльно-культурні 
умови народів та подібне психологічне бачення світу авторів».
 Третій аспект – філософічно-етичний. Г. Костюк перелічує 
низку творів В. Винниченка, романи і філософські трактати «муженської 
доби», включаючи сорокарічні щоденні записи, які пройняті «філософічно-
етичним первнем». Проте цього, на думку вченого, недостатньо, оскільки 
для осягнення означеного аспекту необхідно «пізнати те філософічне 
підсоння, у якому дозрівала його (В. Винниченка – Т. Я.) система думання 
[…] надзвичайно велика амплітуда людського думання».
 Четвертий аспект – суспільно-політичний. Незважаючи на 
велику кількість дуже суперечливої літератури, цей аспект, вважає вче-
ний, абсолютно не розроблений. Тому виглядає актуальною настанова 
не впасти «жертвою суб’єктивних розходжень і конфліктів наших діячів 
минулого, щоб ми в історичній ретроспекції уміли бачити не тільки по-
гане, але й те добре, що робили ті діячі для нашої історії і культури». 
 За двадцять років у нових сприятливих суспільних умовах на-
працювання дослідників творчості В. Винниченка і поставленні ними 
питання осмислять і почнуть їх всеохопне вирішення, здійснюючи 
якісний науковий «прорив», літературознавці материкової України.
 Тому книга, яку тримає в руках читач, є спробою бодай пун-
ктирно визначити постать Володимира Винниченка насамперед як 
УКРАЇНЦЯ, що жив і творив задля УКРАЇНИ. На думку упорядника, з 
огляду на зазначене вище, читачеві варто скористатися своєрідним «до-
роговказом», сформульованим С. Михидою: «У переважній більшості 
досліджень на зазначену тему перевага віддається художньо втіленому 
«авторові», що, безумовно, має науковий сенс, особливо, 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 виконати 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 вносить елемент дизгармонії 
з огляду на естетику) заангажованої, дещо втрачений авторитет за раху-
нок олюднення, антропоцентричності досліджень. Побачити вповні не 
просто літературний портрет того чи іншого письменника, а повнофор-
матну картину його зовнішнього і внутрішнього світу є, на нашу думку, 
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одним з пріоритетних завдань сучасного літературознавства. Ось тут 
категорія «особистість митця» і виконає свою місію». 
 Звертаючись до читача, також слід наголосити: п’єса В. Вин-
ниченка «Мохноноге» відома широкому загалу здебільшого завдяки 
літературознавчим і критичним студіям, сам же текст твору довгий час 
залишався поза читацькою обсервацією. Публікуючи її у повному обсязі, 
упорядник свідомо звертається до сучасного неупередженого читача з 
пропозицією об’єктивної проекції змісту й проблематики драми на сьо-
годення. Опрацьовуючи ж драму «Між двох сил» в контексті порушеної 
проблеми, необхідно з’ясувати, чому суспільно-політичні погляди не 
згармонізувалися з національною ідеєю, що постійно володіла Винни-
ченком, чому сили, які не знайшли примирення в свідомості письмен-
ника й політичного діяча, у відповідних умовах «вибухнули» гострим 
конфліктом в одній із кращих його драм. 
 Вважаю за потрібне нагадати: пропонована книга, відповідно 
до авторського композиційного прийому пуантилізму, зберігає названу 
стильову характеристику і покликана створювати інтелектуальну ауру 
для самостійного осмислення реціпієнтами запропонованої лектури: ко-
жен розділ – то поштовх до власного пошуку, до виваженого аналізу та 
об’єктивних висновків.
 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 слово подяки  науковому керівнику 
С. Михиді, рецензентам В. Дмитруку, В. Нудному, А. Дмитрен-
ку за моральну підтримку і надання вагомої консультативної 
допомоги. 

 Автор-упорядник щиро завдячує  випускнику гімназії № 9, 
відомому в Україні підприємцю і меценату Максиму Станіславовичу 
Березкіну за фінансове  втілення проекту в життя.                               
    

Т. Яровенко
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ВОЛОДИМИР  ВИННИЧЕНКО: 
УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОСТІ

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

 Я хочу собою возвеличити українське…
В. Винниченко

 Коли б за один тиждень перебуття на Україні треба було цілий 
рік іти пішки, із захватом згодився б. І пішли б ми удвох (з Розалією), і 
яке було б щастя.

В.Винниченко

 ...Виходу не 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 ....

Москва, 03.06.1920.
 
5 січня.
 Перечитую газету «Вісті» з Харкова. Круто тхне з них тою са-
мою «українізацією», що нею пишалися газети блаженної й короткої 
пам’яті гетьманщини. Та сама дерев’яна, невміло й по словнику рубана 
мова казенних статей, яких ніхто, очевидно, не читав. Єдина користь 
для себе: багато паперу для господарства.

Щоденник. 1926
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2 лютого.  
 Вчорашні  «представники України» (Полоцький, Кулик), що 
балакають зі своїми жінками українською державною мовою – явище  
досить відрадне, це – наслідок  нашої боротьби, ми породили й утворили 
цих жидів, що прилучились до української культури, які самі вже посу-
вають її. З гордістю й сатисфакцією дивився вчора на ці наслідки нашої 
борні. Але от промова Затонського – наслідок холуйства. Очевидно, з 
наказу начальства заявив, що «український народ не хоче рвати з русь-
кою культурою». «Українізація, а не дерусифікація». Значить, лишається 
русифікація? А українізація – тільки легеньке формальне прифарблення 
«історичних зв’язків»? Ой, мабуть, не вийде справа, панове «услужаю-
щие» .

Щоденник. 1927
 
3 березня. 
 «Хвильовий кається». Так з тріюмфом руські газети переказують 
заяву Хвильового. А надто з задоволенням хвалять його, що він бере на-
зад свої слова про орієнтацію на Європу, а не на Москву (в культурі). За-
робив хлопець. Хотів вирватися з обіймів українських націоналістів та 
попав у руки руських. Не схотів бути «рупором»  петлюрівців, став рупо-
ром мілюківців. Різниця?

Щоденник. 1928
 
5 травня. 
 Сам «Комуніст» визнає, що українізація замерла. А серед 
пануючої (диктатури) кацапні утворилася приповідка: «Ты это всерьез 
или по-украински?»... Як це влучно характеризує всю політику Москви і 
як це малює всю глибину глупоти цих «комуністів», що ввели цю фразу в 
свій побут. І яка прірва наївного цинізму чи цинічної наївности називати 
петлюрівщиною обурення всякого українця на цей глум кацапні.

Щоденник. 1928
 
 Українська держава і державність на Україні є. Ні відмовляти 
їй, ні творити нема потреби. Тридцять років тому її виборов і створив 
український народ. За неї він ніс і несе там, на Україні, величезні жертви 
своїми кращими синами,  замученими по тюрмах, таборах, каторгах.

Щоденник. 1950 р.
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ІНТЕРМЕДІЯ-ПРЕЛЮД 
ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО – ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: 

ВІДДАНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕЇ
Епізод перший

 …Познайомилися вони – студент юридичного факультету 
Київського університету ім. св. Володимира і багатий землевласник, гро-
мадський діяч, відомий в українських колах меценат – чи не 1901 року, в 
Києві у будинку Є. Чикаленка на вулиці Маріїнсько-Благовіщенській (тепер 
– вулиця П. Саксаганського), де господар влаштовував літературні субо-
ти. Відвідував їх і Володимир Винниченко, який саме тоді пробував себе як 
прозаїк. Євгену Харлампійовичу судилося стати літературним «хрещеним 
батьком» Винниченка: перше оповідання «Сила і краса» з’явилося друком 
завдяки вагомій протекції Чикаленка.
 Цей епізод засвідчений у «Спогадах» Є Чикаленка. Ось як він ви-
кладений мемуаристом. На традиційне запитання Євгена Харлампійовича 
– «Ну, чи ще не з’явився часом геніальний письменник?» – співробітник 
редакції «Киевской старины» Федір Матушевський одного разу відповів 
не так, як завжди. «Геній, не геній, а новий талановитий письменник є! 
Я, каже, «на сон грядущий» взяв читати оповідання якогось невідомого 
Винниченка – «Красу і силу», думав швидше заснути, але з перших же 
рядків захопився і почав голосно читати Єфремову, а як скінчив, то довго 
не могли ми заснути, розмовляючи про нього. Дійсно талановито написане 
оповідання, але Науменко (редактор ж. «Киевская старина») не хоче дру-
кувати цієї, як він каже, «горьковщини», бо жінка його каже, що тоді в 
порядних сім’ях не можна буде держати на столі «Київської старини».
 Я взяв рукопис і тут же, не встаючи, прочитав те оповідання 
з великим інтересом, тим паче, що автора я знав раніше, бо він разів зо 
два був у мене разом з іншими студентами, моїми земляками-херсонцями, 
М. Михалевичем та Р. Лащенком. Я так захопився тим оповіданням, що 
зараз же пішов до Науменка, який тоді приїхав з хутора, і хоч з великим 
напруженням, а таки умовив його надрукувати».
 Непрості стосунки «батька» з «хрещеником» допоможе зрозуміти 
епістолярій В.Винниченка і Є.Чикаленка.
 Важливо звернути увагу на літературні дискусії В. Винниченка 
з Є. Чикаленком: критичне ставлення останнього до драматургії Винни-
ченка, до пошуків «нової моралі й стилю», до «...драматичного становища 
українського письменника початку XX ст.: вічного безгрошів’я, відсутності 
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належного набору читацьких ніш, вимушеної необхідності йти в російську 
періодику, закостенілості естетичних канонів в українській критиці...». 
Власне, весь епістолярій Винниченко-Чикаленко – то «задокументована» 
багатолітня літературна дискусія.
 Особистісне, поза культурою і політикою (сімейна драма Чика-
ленка, перипетії стосунків з жінками Винниченка та ін.), порушене в ли-
стах, також допомагає скласти уявлення про риси психологічних портретів 
письменника В. Винниченка й громадського діяча Є. Чикаленка; в них 
стільки одкровень, стільки душевних колізій, «що епістолярій читається» 
як своєрідна повість, у центрі якої – «український Дон Кіхот» Чикаленко і 
до біса талановитий, але кручений долею літератор і революціонер Винни-
ченко. Обом їм дістався тяжкий хрест – «лупати скалу», аби звелася на ноги 
Україна, аби утвердилася у «народів вольнім колі»...
 На наш погляд, важливими для об’єктивної оцінки і правильного 
сприйняття епістолярного зв’язку двох неординарних особистостей є й такі 
зауваги Н. Миронець і В. Панченка: «Здається, Євген Харлампійович був 
чи не єдиною людиною, з якою у В. Винниченка тривалий час зберігалися 
стабільні приязні стосунки (чого не скажеш про його складні взаємини з 
М. Грушевським, С. Петлюрою, М. Шаповалом...). Стосунки ці не були 
зовсім уже безхмарними: то спрацьовувала молода Винниченкова амбіція, 
то раптом давалася взнаки приналежність до різних поколінь і, як сказали б 
психологи, до різних «референтних груп» (треба ж пам’ятати, що йдеться 
про радикально налаштованого соціаліста, з одного боку, і пана – з друго-
го, і як би не усміхався з приводу прізвиська «Пан» сам Євген Чикален-
ко, але психологічна колізія класового походження інколи таки виникала, 
передусім у Винниченка). І все ж, домінувало людське, особистісне, а не 
залізно-класове начало; відданість спільній національній справі по-
роджувала духовну близькість» (курсив наш. – Т. Я.).

Епізод другий
 … «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 не 
було ще навіть надруковано: 
 «Я чув вже тепер в редакції гарні чутки про Вашу повість і від 
людей, які її і не читали, виходить, що вона на Єфремова і Матушевсь-
кого зробила таке враження, що вони не тільки мені, а й всім членам 
редакційного комітету її розхвалили.
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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».
 Гадаємо, важливим для оцінки тієї значної ролі Є.Чикаленка у 
формуванні майбутнього майстра пера, є його тактовне звертання до при-
кладу інших письменників, критичні зауваги щодо їх літературного до-
робку, які також «працювали» на вироблення власного авторського «Я» В. 
Винниченка і могли стати в пригоді прозаїку-початківцю в майбутньому:
 «Зараз у мене гостює Еварніцький, читає мені свою повість нову; 
20 років тому назад, коли він скінчив університет, він зовсім не знав мови, 
не говорив і писати нею не міг, а тепер орудує як слід. Зимою він учив її з 
літератури, а літом з живої розмови з дядьками, от Вам приклад дуже 
яскравий. Ви мову все-таки знаєте обіходжу, зостається тільки її виучи-
ти во всіх тонкостях.
 Повість Еварніцького гарна, але дуже розвезена, дуже заляпа-
на 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 сво-
го підопічного щодо критичності і строгості особистого ставлення до 
літературної продукції сучасних письменників і Винниченка зокрема: 
 «Вашої повісті не читав, а коли почитаю, то напишу свій погляд; 
попереджаю Вас, що до нашої літератури я відношусь дуже строго, мені 
хочеться бачити справжню літературу, художественну, талановиту, а не 
партачення якихсь поденних ремесників, які заповнюють тепер сторінки 
навіть і російських журналів.
 Дай Боже, щоб з Вас вийшов бажаний письменник, а не ремесник, 
як я кажу». 
 Євген Харлампійович не забарився з виконанням обіцяного, що 
свідчить про уважне ставлення видавця до професіонального 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:
 «Привіз Федор Павлович до мене Ваше нове оповідання 
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«Заручини» і ми гуртом його прочитали; отеє кортить мене сказать Вам 
про його скілька слів.
 На мою думку, обидва Ваші оповідання написані на одну тему, 
в обох центральною фігурою є женщина і при тім та сама, бо Мотря – 
Галя різняться тільки тим, що неінтелігентна жінка каже, що коли вона 
вийде заміж, то буде вірна свойому 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 пи-
тання коло Миколи, бо в Вашім оповіданні не ясно видно - чи вона любить 
його, чи ні. Взагалі, Ваше друге оповідання написане хватопеком, нашвидку, 
се тільки «набросок» оповідання. Тим часом, я все-таки скажу – у Вас є 
талант хоч сієї повісті і не можна друкувать. В їй є дуже гарні місця, 
є чудово-правдиві спостереження, але вся вона нудна, слухається без 
інтереса, не захоплює читача, а се є найбільше вада. Все можна авторові 
простити, але нудоти – ніколи. Якби Ви своє оповідання вичітали кому-
небудь голосно, хоч зовсім не літературній людині, то Ви самі помітили б, 
які місця треба викинути, які скоротити, які вималювати яскравіше». 
 У другій  –  поради  стосовно  допрацювання  композиційних  
елементів 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, повикидайте 
те, що карандашем зачеркнуто (не ганяйтесь за Горьковщиною!!) та не-
хай 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 ав-
тора – з іншого, що зводиться врешті-решт до дипломатичного: «...у Вас є 
талант, хоч сієї повісті і не можна друкувать».  
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Епізод третій
 Мине рік – і в листах Є. Чикаленка з’явиться новий відтінок у 
ставленні до молодого письменника:
 «Вчора я прибув до Київа і прочитав Ваш лист до С., і в відповідь 
на його скажу ось що. Коли С. їхав до Вас, то я переказав Вам, що плати-
тиму за Ваші праці не тільки у «Вістнику» і «К. Старині» (бо й в сьому 
журналі за всі твори українські, не тільки Ваші, плачу я, але се між нами), 
а й за праці, поміщені в инчих галицьких журналах. Звичайно, бажалося 
б, щоб Ви надрукувались у «Вістнику», бо сей журнал так-сяк доходить 
в Росію; але в виборі журнала я Вас не думав стіснять і в оцінку твору не 
вхожу, т.є. чи подобається, чи не подобається мені Ваша праця, я плати-
ти буду. І коли я критикую Ваш твір, то не яко «роботодавець», а як Ваш 
приятель, і Ви можете на сю критику завважати чи не завважати – се 
Ваше діло, ніякого примусу з мого боку Ви, ради Бога, не вбачайте».
 Зважаючи на вразливо-імпульсивну натуру В.Винниченка, його 
гордість, Є. Чикаленко однак знову, вже вкотре висуває перед письменни-
ком головну вимогу: 
  «В інтересах нашої літератури – Ви повинні писати не хапаю-
чись, а обробляти, вигладжувати свої твори. От, через що, я платити-
му Вам помісячно, а не «іздєльно». [...] Думку за «фельєтон» покиньте, не 
псуйте собі пера, намагайтесь виробити з себе солідного письменника, а 
не «борзописця» (курсив наш. – Т.Я.). 
 Утім, тріумфальна хода Винниченка-письменника продовжува-
лась: оповідання, які друкувалися в «Киевской старине», «Новій громаді», 
«Літературно-науковому віснику» (1902-1906), склали першу збірку «Кра-
са і сила» (1906); до неї, крім «Сили і краси», увійшли прозові твори «За-
ручини», «Контрасти», «Антрепреньор Гаркун-Задунайський», «Голота», 
«Біля машини», «Мнімий господін». Проте Винниченко був захоплений не 
лише літературною працею.
 У процесі накопичення життєвого досвіду в молодого письмен-
ника й революціонера сформувалася цілком визначена система ціннісних 
орієнтацій, які утворювали «вісь свідомості, що забезпечує стійкість 
особистості, спадкоємність певного типу поведінки й діяльності, яка 
виражається у спрямованості потреб та інтересів». Усвідомлені цінності 
стають, як відомо, переконаннями.
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ІДЕАЛ
Громадянське і творче служіння 
національній справі.
Мета: стати нарівні з передови-
ми націями.

ПОЛІТИЧНІ
Всебічне (національне 
й соціальне) визволен-
ня суспільства шляхом 
руйнації російського само-
державства.

МОРАЛЬНІ
Принцип «чесності з со-
бою» як етичний постулат 
нової моралі:
   - культ природності;
   - індивідуалізм;
   - вільне кохання;
   - пробні шлюби тощо.

ФІЛОСОФСЬКІ
Облаштування суспільного 
життя на соціалістичних заса-
дах; гармонійні стосунки між 
різними політичними система-
ми.

ЕСТЕТИЧНІ
Європейський художній 
досвід: 
скандинавський (Г. Ібсен, 
К. Гамсун, Б. Бйорнсон); 
німецький (Г. Гауптман); 
польський (С. Пшибишевсь-
кий); 
російський (Ф. Достоєвський)

Ц
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Н
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Є
Н
ТА

Ц
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ПЕРЕКОНАННЯ
Рання політична заангажо-
ваність.
Соціал-демократичні погляди.
Прагнення згармонізувати соці-
альну й національну ідеї.

ВОЛОДИМИР 
ВИННИЧЕНКО:

Письменник. 
Революціонер. 

Людина.
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Епізод четвертий
 Але епістолярні діалоги не припинялися… 
 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: 
«З приводу цього оповідання на мене і доказували, що індивідуалізм –  пога-
на річ. Я цілком згоджувався з ними, але старався 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, Луначарський й інші».
 Гострі філософські дискусії, які на той час точилися між Горьким, 
Луначарським, Богдановим, з одного боку і Леніним  –  з другого, озвалися 
й у Винниченкових творах і листуванні.
 Останній, судячи з усього, був непогано обізнаний із проблема-
тикою запеклих суперечок на віллі «Сеттані». Цілком можливо, робить 
припущення В. Панченко, що у квітні 1908 року йому довелося слухати 
реферати О. Богданова про емпіріомонізм  –   теорію, за якою свідомість 
пристосувалася до буття. О. Богданов вважав головним засобом будівництва 
соціалізму  –  створення «суто пролетарської культури», в якій здійсниться 
підстановка колективного досвіду на місце індивідуального. 
 На думку В. Панченка, «у монологах В. Стельмашенка з роману 
«По-свій» (а   цього   героя   дослідник   називає   alter ago   самого   автора)   
часом   вичунюють «богданівськи теми», зокрема ті, які мали дотичність 
до «філософій колективізму», до проблеми «Я» і «Ми», яку В. Винниченко 
обдумував у контексті ширших питань, що стосувалися щастя, суспільної 
гармонії, нової моралі... А крім того, сама історія «без любовного» рома-
ну Вадима Стельмашенка з Наташею дивовижно нагадує ті колізії, які 
відбилися в листуванні Володимира Винниченка й Людмили Гольдмер-
штейн. Випадковістю це назвати важко».
 Красномовним є також лист, у якому явно резонує «богдановсь-
ка» тема: «І в філософії, і в соціальних науках, і в природних дисциплінах 
починає запановувати принцип моністичності, синтезірованія розірваних 
сущностів» (лист В.Винниченка до Є. Чикаленка від 15 квітня 1908 року).
Дещо про сюжет оповідання «Те ж саме» та його героя можна дізнатися 
з відгуку Є. Чикаленка в його листі до В. Винниченка: «Перша половина, 
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поки ще не перевели в камеру Петра, просто нудна... Друга половина...
читається з інтересом,... але... жорстока вона, болюча і робить стра-
шенно важке враження. Досадно за природу людську, бо герой оповідання 
нагадує того звіря, що зветься в зоології –  «ведмідь-пустельник», який 
раз у раз живе одиноко, ненавидить своїх собратів і буває в гурті тільки 
в періоди «спаріванія». Одна утіха, що сей герой, може, рознервувався в 
тюрьмі, що він хворий, що на волі, коли він здоровий, він зовсім інакший, що 
тоді він гуртова людина, а не медвідь-анахорет».
 В. Винниченко бунтує проти тотальної апології колективності, 
захищає гармонію індивідуального й колективного, «Я» і «Ми». Рік потому 
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 абстрак-
тне безбарвне Ми».
 У полемічному ж листі-відповіді Є. Чикаленку Винниченко 
обстоює власні переконання, використовуючи для цього навіть розло-
гу 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 
«Андреєвщиною». Їй-Богу, мені стає вже смішно: спершу була в мене «горь-
ковщина», потім «арцибашевщина», тепер «андреєвщина», а мого, зна-
чить, нічого. Неодмінно треба підвести під трафарет, дякуючи 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.
 Потім у Вас через щось дуже розвився нахил поховати мене. Як 
не по Вашому поставив піч, так, значить, і помер уже, треба вже хова-
ти, можна навіть некролог писати, що й зробив Сергій. Я вже Вам ко-
лись казав: чи не зарано співати мені вічну пам’ять? Мені ж, Євгену 
Харлампійовичу, ще 28 тільки літ! Хай, по-Вашому, я не в той куток став-
лю тепер піч, та невже ж у цьому видно смерть? Якби я не міг її ставить 
нікуди або по-мертвячому ставив, ну, тоді співать запокойні пісні можна. 
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Але ж я все-таки вовтузюсь, ставляю, шукаю, мучусь, живу.
 От скажу хоч би про «Те ж саме». Вам скучно було читать його, а 
жінка Горького сказала, що, видно, «большой талант» написав його. Горь-
кий назвав його «интеллигентским», а Єлпатьєвський мало не розцілував 
мене за його. Луначарський назвав «красивим, но индивидуалистическим», 
а Гусев-Оренбурзький вподобав. І коли всі висловились, Єлпатьєвский 
засміявся і сказав мені так, як колись казали Ви: «Знаете что: не слушай-
те вы ни Горького, ни Елпатьевского, ни Луначарского, а пишите так, как 
говорит Вам Ваше сердце и разум, лишь бы хорошо написано было».  Так 
я й робитиму, бо справді, почну слухать Горького, то буде незадоволений 
Луначарський, слухатиму Луначарського, будете Ви незадоволені. Буду ки-
датись туди, куди вітер віятиме. А я занадто для цього негнучкий по своїй 
натурі, можу зломитись». 
 Є. Чикаленко швидко відреагував на лист Винниченка, поста-
вивши у центрі своєї відповіді беззаперечний авторитет Горького: «Ви 
пишите, 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 Арцибашев-
щина 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 бажать. А вся біда в тім, що Ви, боячись «на-
сильства», хапаєтесь за саму новішу, моднішу форму, яка ще 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.
 Перечислюючи в своєму листі речі, які подобались Горькому і К°, 
Ви начислили: «Голота», «Голод» й інш. Т.є. речі здорові, дужі, які зроби-
ли Вам ім’я серед нашого громадянства, се речі, за які я Вас високо ціню 
як письменника. А Ви попробуйте дать йому почитать: «Дим», «Рабині», 
«Щаблі» –  що він Вам скаже!
 «Те ж саме» Горький назвав тільки «інтелігентським» і, напевне, 
не прийме в «Знанія» хоч друга половина сього оповідання дуже цікава, але 
жорстока, як я Вам вже й казав.
 Що ж до «Момента», то перечитайте мого листа, коли він у Вас 
єсть, в якому я Вам писав свою думку про сю річ. Я назвав його «чудовим», 
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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 Горь-
ким і К° повинно добре вплинуть на Вас, одживить Вас, т.є. повернуть 
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» – «чудовий», а 
«Рабині» – «кривляння». Через що? Коли брати з боку форми, манери пи-
сання, 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 –  чуття. 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 з 
«Рабинях», ні в «Те ж саме» я не можу признати нездорового. Коли дея-
ким читачам угодно за деревами не бачить лісу, коли вони з-за лицемірно-
наївного 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 нездорового в ідеї «Рабинь»? Або в «Глумі»? Або 
в «Те ж саме». Де проводиться та думка, що застой це погане і страшне, 
а рух є радість і бажане? Ви пишите, що Горький, напевне, не надрукує 
«Те ж саме». Правда. Але ж не думаю, щоб Вам приємно було, коли б я 
почав писати речі в 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».
 Таким чином, велика частина епістолярію 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 читаць-
ку публіку, терплячий, проте й наполегливий порадник – і є імпульсивний, 
затятий, амбітний молодий письменник, який опирається «вихованню», ре-
тельно, навіть із викликом оберігаючи своє творче «Я». 
 Наголосимо: оберігаючи «Я» саме українського письменника.



40

ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДОДАТОК
 В. Винниченко – Є. Чикаленко: у старій та новій іпостасях
 
 Пропонований читачеві епістолярний спадок В. Винничен-
ка «добувався» дослідником його творчості В. Панченком з архівів 
Колумбійського університету за сприяння Оксани Радиш та Тамари Скрип-
ки, котрі в час перебування вченого в Українській Вільній Академії Наук у 
Нью-Йорку навесні 2000 року створили «режим максимального сприяння 
в роботі». Володимир Євгенович вдячний за це нью-йоркським українкам, 
а ми вченому – за ще одну сторінку світової винниченкіани.
 Листи, які писав В. Винниченко Є. Чикаленкові в 1919 – 1929 
рр., сповна відбивають драматизм тієї пори, коли тільки почало укладати-
ся еміграційне життя учорашніх чільних діячів УНР. Один із наскрізних 
мотивів епістолярію – спогади («Відродження нації» В. Винниченка та 
«Спогади» Є. Чикаленка): кожен намагався залишити історії свої свідчення 
про ті події й тих людей, які, власне, цю історію творили. Читаючи листи, 
мовби торкаєшся розпеченого металу: рани ще зовсім свіжі, політичні 
пристрасті розпалені, тому не дивно, що «хрещеник» не раз полемізує зі 
своїм «хрещеним» – переконаний соціаліст, один із лідерів УНР, намагається 
довести свою правоту прихильникові гетьманату, «монархістові» Є. Чика-
ленку, який, зі свого боку, ставився до політичної поведінки В. Винниченка 
1917-1919 рр. вельми осудливо. 
 Винниченків епістолярій містить цінний біографічний матеріал. 
Той, хто візьметься за життєпис цього політика й літератора, матиме 
можливість суттєво збагатити свої уявлення про життєві маршрути В. 
Винниченка 1919-го й наступних років. Австрія, Прага, село під Берліном, 
Париж; робота над тритомними спогадами «Відродження нації», романом 
«Сонячна машина»; оцінки дій української політичної еміграції; контакти 
з однодумцями й опонентами, – ось неповний перелік тих сюжетів, які - 
повніше чи скупіше – проглядають у Винниченкових посланнях до Чика-
ленка. Зрештою, й обставини, в яких опинилася Чикаленкова родина, ці 
листи прояснюють також.
 Листи В. Винниченка друкуються за оригіналами і подаються з 
максимальним дотриманням авторського правопису – нехай епістолярій 
донесе до нас як мовний колорит початку XX століття, так і індивідуальні 
особливості письма В. Винниченка.
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Лист№ 1
13 лютого 1919 р.

Моя адреса: Wien, XII (Lainz) Jagdsthlass gasse, мені

 Дорогий Євгенію Харлампійовичу!
Користуюся можливістю написати Вам безцензурно кільки слів. Недавно 
були в мене Вікторія Євг. і Скоропис (Вікторія Євгенія Чикаленко (1883-
1950), донька Є.X.  Чикаленка; Олександр Скоропис Йолтухівський 
(1880-1950),    чоловік    В. Є. Чикаленко,    прихильник    гетьмана    
П. Скоропадського, в 1918р. – губернський комісар-староста 
Української держави, згодом УНР на Холмщині, Підляшші й Західній 
Волині. З 1920 р. – в еміграції (Німеччина) – упоряд.). Оповідали про 
Ваше життя і дуже мене втішили тим, що Ви почуваєте себе більш-меньч 
добре, як вони казали. Та вже те, що Ви мешкаєте в дівочому пансіоні, є 
добра ознака, – там Ви повинні почувати себе, як... на «Чайці» (так на-
зивалася яхта Є. Х. Чикаленка, в якій його родина   відпочивала   на   
Дніпрі.   В.   Винниченко   згадує   про   своє перебування на «Чайці» 
в липні 1918 р., коли він тимчасово поселився на Княжій горі, на дачі 
М. Біляшівського, ховаючись від гетьманців  – упоряд.). А лаєте Ви 
мене дуже часто? Коли лаєте, то помиляєтесь: не ми, так руські боль-
шевики зробили б те саме (йдеться про повстання протигетьмана 
П. Скоропадського восени 1918 р., в організації якого В. Винниченко 
відігравав першорядну роль – упоряд.). А тоді вже й цієї, хоч і паскудної, 
отаманської, але все ж таки української державности ці 11-12 місяців не 
було би.
 Та, на мою думку, справа з відродженням нашої нації не стоїть 
так погано, як здається. Так чи инакше процес відродження іде і йтиме 
далі безупинно. І в тій чи инчій державній формі цей процес зафіксується 
таки колись. Ми робили багато помилок, але життя їх само виправляє. 
Найшвидше й найлегче може істнувати така наша державність, яка 
відповідає основі нашої нації – селянству й робітництву – себто селянсько-
робітнича державність, инчими словами – большевицька, совітська. 
Трудніше й майже неможливо утворити тепер буржуазну укр. державу, 
бо не маємо власних буржуазних кляс.
 Ну, та буде з політикою. Коли не дуже сердиті на мене, то 
напишіть про себе, як живете, як здоров’я, що поробляєте. Я через своїх 
бувших тов. по партії (я вже не є членом с.-д.) у Львові розшукував Вас, 



42

думав, що Вас тримають у в’язниці й робив заходи, щоб Вас чи викупити, 
чи якось инакше увільнити. Але тепер, дізнавшись, що це така в’язниця, з 
якої, мабуть, нелегко Вас визволити, заспокоївся щодо цього.
 Між инчим, я хочу Вам вернути свою колишню позику. На рахунок 
її я посилаю Вам через ту особу, що дасть Вам цього листа, 5 000 корон.
Будь ласка, передайте через неї посвідчення, що Вам ці гроші передано.
 Між инчим, коли б Ви хотіли зробити мені приємність, то до-
зволили б мені позбавити Вас всяких грошевих затруднень на весь час у 
Вашому невільному вигнанню. 
 Я маю з свого видавництва («Дзвін», видавнича спілка В. 
Винниченка, Ю.Тищенка і Л. Юркевича, заснована 1907 р. в Києві. 
Видавала збірник, а в 1913-1914 рр. журнал «Дзвін». У 1919-1921 рр. 
Діяльність «Дзвону» було відновлено у Відні, де вийшло зібрання 
творів В. Винниченка, його спогади «Відродження нації», твори Ю. 
Тищенка-Сірого, С. Черкасенка та ін. Директором видавництва був 
Ю. Тищенко – упоряд.) добрий гонорар за видані книжки мої й з радо-
стю поділюся ним з своїм хрещеним літературним батьком, який так 
дійсно по-батьківськи підтримував мене в колишніх моїх матеріальних 
скрутах. Я зараз прислав би Вам більше, коли б був певен, що Ви не роз-
сердитесь.
 Коли я кудись виїду або якось розгубимось, я прошу Вас зверта-
тись як до своєї контори в контору вид. «Дзвін» (Відень, Тищенко-Сірий, 
Юр. Пилип (Юрій  Пилипович Тищенко (1880-1953), партійний одно-
думець і близький приятель В. Винниченка. Видавець  «Дзвону» та 
інших соціал-демократичних видань. Автор спогадів про В. Винни-
ченка – упоряд.)  Porzellangasse, 19, 11, Wien, IX). Я дам розпоряджен-
ня, щоб з мого гонорару по першій Вашій вимозі було висилано стільки, 
скільки Ви кожного разу казатимете. Для мене це, повторюю, буде ра-
достю помогти тому, хто помагав мені й ставився до мене як до сина.
 Обнімаю Вас од всього серця. Ваш В. Винниченко. Роз. Як. 
(Розалія Яківна Ліфшиць (1886 – 1959), дружина В. Винниченка – 
упоряд.) вітає Вас дуже-дуже.
 Недавно Петрушка (напевно, Петро Чикаленко, син Євгена 
Харлампійовича. У 1917-1918 рр. начальник канцелярії Генераль-
ного Секретаріату, від січня 1919 р. перший секретар посольства 
УНР в Туреччині. У другій пол. 1919 р. жив у Австрії. Згодом по-
вернувся до Києва, працював у Державному видавництві України. 
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Наприкінці 1920 х був заарештований, помер у сталінській тюрмі – 
упоряд.) прислав листа з Букарешту. Він поїхав до Кам’янця. Де потім 
дівся, не знаю. Кажуть, купив возика та коня та й поїхав кудись до 
Київа. Левко (Левко Євгенович Чикаленка (1888-1965), син Є. Х. Чи-
каленка, активний діяч доби УНР. Учений-археолог. Помер у Нью-
Йорку – упоряд.)   жив і здоров.
 Чув я, що Ви цікавитесь книгою, яку пишу тепер. Називати-
меться вона «Відродження нації». Це є історія цих трьох літ. Але вона 
– большевицька, і Ви знов будете лаяти мене. Як вийде, пришлю все ж 
таки. Вже аркушів 50 написав. Кінчу скоро.
 

Лист № 2
3-1-20.

 Дорогий Євгенію Харламповичу, я Вашого листа, передано-
го мені через «Впер.» («Вперед», щоденна газета УСДП, виходила у 
Львові (1918–1924) – упоряд.), одержав. До цього я послав Вам (помил-
ково) листа, адресованого до В. Левинського (Володимир  Левинський 
(1880 – 1953), учений-економіст, однопартієць В. Винниченка, один із 
засновників УСДРП. У 1913-1914 рр. – фактичний редактор журналу 
«Дзвін»; у 1919-1920 рр. – активний  діяч Української комуністичної 
партії у Відні – упоряд.). Лист же до Вас лежить у мене й тепер. Коли 
буде змога, я все ж таки, не зважаючи на Вашого листа, пошлю його Вам. 
В ньому я, між инчим, писав Вам, що посилаю Вам свій борг в розмірі 10 
000 корон. Ці гроші Ви повинні були одержати від п-і К (можливо, йдеться 
про Катерину Голіцинську (1881- ?). Активна діячка РУП УСДРП, на 
початку 1900-х рр. – близька  подруга В. Винниченка – упоряд.). Я га-
даю, що після Вашого листа я тим паче повинен поспішити з поверненням 
свого довгу перед Вами. Що ж до Вашого листа, то коротко тут одповім 
Вам так: коли б не ми зробили, то все одно зробили б другі (знову йдеть-
ся про антигетьманське повстання – упоряд.), ті, що ждали відповідної 
хвилини. А хвилина наближалась і ми тільки встигли випередить инчих, що, 
з мого погляду, є наша заслуга, яка все ж таки зробила ідею відродження 
ширшою й світовою. В своїй праці («Відродження нації», спогади В. Вин-
ниченка про українську революцію – упоряд.) – (я  вислав Вам І части-
ну, їх має бути три таких) – я  про це пишу докладніше. Так само Ваші за-
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киди, щодо половини портфелів не відповідають дійсности: ще до виступу 
всі українці виступили з кабінету з огляду на твердо принятий певний курс. 
В.В. Прошу сповістити мене про одержання грошей.

Лист № 3
19-Х-20.

 Дорогий Євгене Харламповичу, дуже мені прикро й боляче, що 
вийшло таке непорозуміння. Особливо мені прикро те, що воно, як казав 
Гасенко (Юрій Гасенко (1894-1933), член УСДРП, член дипломатичної 
місії УНР у Румунії. Емігрувавши, мешкав у Відні, Празі Берліні, 
Парижі (де й помер). Письменник, автор низки творів дда дітей. 
Винахідник спеціальної конструкції моторного човна («морської 
блохи») – упоряд.), одбилося на Вашому здоровлю. Єдино винним у цьо-
му інциденті я вважаю себе. Коли б я розсудливіще й уважніше до других 
вислухав усе, що мені говорилось, коли б спокійніще реагував на те, то все 
зараз же вияснилось би й не дало би стільки неприємного і Вам, і мені, і 
другим.
 Ви маєте рацію, коли запитуєте: як я міг так легко повірити 
тому, що говорилося про Вас. Дійсно, і тут я винен. Але сам собі пояснюю 
це так. Приїхав я в Карлсбад змучений п’ятимісячними митарствами, з 
болючою раною і за революцію, і за Україну, з чеканням глуму й насмішок 
над собою від політичних ворогів і противників, глуму за те, що хотів од-
дати себе за дорогу мені справу, приїхав я от-такий і зразу, справді, на 
мене посипали, як з мішка, всіма гидотами, що за ці п’ять місяців моїх 
митарств мої політичні противники тут обкидали і мене, і мою родину, і 
моїх друзів, і мою честь.
 Ви зустріли мене, правда, тепло, не як політичний противник, а як 
колишній Євген Харлампович, мій літературний хрещений батько, до якого 
я раз у раз, не зважаючи на всякі політичні чи які будь ріжниці в світогляді, 
почував чуття як до рідного. І я так само відповів Вам на Вашу теплу 
зустріч. Але... не дивлячись на це, усе ж таки повірив тому, що говорилося 
про Вас. Повірив через те, що ми – політичні противники. А ради того, щоб 
діскредітувати політичного противника, хіба навіть найближчі особисті 
приятелі не вживають всяких засобів? Пригадав я собі, з якою ворожостю 
Ви ставились до мене перед повстанням проти гетьмана, пригадав, як Ви 
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виступили з листом і статтьою проти мене, хоч я проти Вас не висту-
пав, і з сумом та болем повірив, що Ви не вважали потрібним обстоювати 
репутацію Вашого політичного противника, коли її при Вас запідозрювали. 
Так само повірив я, що з політичних сімпатій Ви могли писати «сукиному 
синові» листи й вихваляти його політичні писання. Через це саме, я гадав, 
Ви могли іронично поставитись до мого найщирішого бажання помогти 
Вам, назвавши це «гарним жестом».
 Повторяю, політиці я надаю такої ж сили, як коханню, в якому як 
Ви й самі колись казали, ні дружба, ні рідність не визнаються.
 Правда, гірко мені й боляче було ще раз на свойому досвіді й шкурі 
відчути цю істину, але я навіть не був на Вас у претензії за це. Мені тільки 
не хотілось піддержувати формально приятельських відносин, коли їх, 
на мою думку, не було в дійсности. Я старався зрозуміти, щоб меньче 
відчувати. Адже, наприклад, з Піснячевським (Віктор  Піснячевський 
(1883-1933),  громадський діяч, журналіст і лікар. Брав участь в 
організації української парламентської фракції у першій Державній 
Думі (1906). Кореспондент газети «Рада». 1917 року видавав в Одесі 
«Одеський листок», в еміграції (Відень, 1919 -1921) редагував тижне-
вик «Воля». З 1923 р. працював лікарем у Братиславі, де й помер – упо-
ряд.) я не мав ніколи ніяких відносин, а він з політичних мотивів ставиться 
до мене як найлютіщий мій ворог. І я його також стараюсь зрозуміти. 
Розуміється, те, що говорить Піснячевський і як він до мене ставиться, я 
не оцінюю так, як Ваше відношення. І через те ворожість Піснячевського 
з усіма його лайками і дурницями мене смішить, а Ваше відношення – бо-
лить.
 Але коли виясняється, що я помилився, що нічого того не було, про 
що мені оповідали, чуття болю зміняється чуттям сорому і каяття, що 
своєю нерозсудливостю спричинився, може, до погіршення стану Вашого 
здоров’я. А з другого боку і легче: принаймні ясніше тепер зазначилось, що 
навіть політика не може знищити того почуття й відношення, що зрос-
ло й закорінилось протягом довгих і різноманітних років життя. І гадаю, 
що політичні наші світогляди відтепер не будуть уже викликати в нас 
непотрібних емоцій.
 Я хотів би ще сказати декілька слів з приводу М. Шаповала 
(Микита  Юхимович Шаповал (1883 -1932), у дореволюційні роки 
– провідний  член Української Партії Соціалістів-Революціонерів. 
Публіцист журналу «Українська хата» (1909-1914). Член Центральної 
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Ради, міністр пошти і телеграфу, пізніше міністр земельних справ уря-
ду УНР. Брав активну участь в організації повстання проти гетьмана 
П. Скоропадського. З квітня 1919 року в еміграції (Прага) – упоряд.). 
Краще з ним ніяких вияснень не заводити. Насамперед, це зачіпає Вашу 
гідність. З мене досить Ваших слів. З другого боку, це викличе цілу серію 
балачок і зайвих та неприємних балачок, на які так багата еміграція. Боя-
чись цього, я навіть пояснення своєї зміни в відношенню до Вас докладав 
на момент виїзду свого з Карлсбаду. Далі М. Шаповал розповідав мені все 
те не з злої волі, не з бажання «інтрігувати» або посварити мене з Вами, а 
тільки через свою балакучу вдачу та деяку плутаність в оцінці явищ. Таке 
моє найщиріще переконання.
 Сподіваюсь, що це вже буде наше останнє непорозуміння. Хочу 
вірити, що як би далеко ми не стояли один від одного політично, це не 
дасть нам права бути несправедливими або нерозсудливими в особистих 
відносинах. Від щирого серця бажаю Вам забути цей інцидент.

Ваш В. В.

Лист № 4
Карлсбад 8-11-21.

 Шкода, шкода, що Вам не пощастило у Бадені. Але ми 
сподіваємось, що через якийсь час Ви все ж таки щось собі знайдете, –  
Баден  не Карлсбад. А ми Вам можемо сказати: не журіться за Карлсба-
дом. Тут ввесь час туман, вохко, гнило, як у льоху; мені так і здається, що 
от-от запахне прогнилою й пророслою картоплею, як то буває в старих, 
з поцвілими стінами льохах.  Помешкання  ми й досі не маємо. Оте «люк-
сусове» виявилось просто... мифом (як я й гадав собі часом), його просто 
немає. Приїжжав тут до мене з Берлину один чоловічок і розповідав, що 
в Германії все далеко дешевше, а помешкання можна знайти скільки-хоч. 
Так ми розпочали заходи про переїзд у Германію (у липні 1923 р. Винни-
ченки поселилися в с. Рауен під Берліном. 6 липня 1923 р. В. Винни-
ченко записав у щоденнику:  «Купівля вілли... Сірий експертом, як 
архітектор. Договір у нотаріуса... Знову жаль і гнітюче почуття. Через 
це ніякого задоволення від купівлі. Немов сором за себе, каяття, докори 
сумління» – упоряд.). Мріємо оселитись десь під Дрезденом або Берлином. 
Не знаю тільки, чи здобуду дозвіл. Запевняють люди, що дозвіл матиму, 
та й Берлинське укр. посольство остільки коректне, що навіть пропонує 
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свої послуги в цій справі. А мені не стільки послуги, як щоб не підклали 
свині. Живемо ми тихенько, єдина розвага – концерти  в Karhaus’і. Бачимо 
«птичку» і раз у раз згадуємо Юл. Мик. (йдеться про дружину Є. Х. Чи-
каленка Юлію Миколаївну – упоряд.), якій, здається, Freulein – «Птич-
ка»  особливо подобалась. Що чувати в «високих сферах»? Чути, ніби на 
весну збіраються «рятувати Неньку»? (йдеться   про військові плани 
української політичної еміграції – упоряд.) З Грековим (Олександр Гре-
ков (1875 -?), за Центральної Ради – командир 2-ї Сердюцької дивізії; 
на початку 1919 р. – чільний  військовик Української Галицької Армії. 
1945 року був схоплений у Відні чекістами – упоряд.) на чолі? Просто в 
пащу єдиної-неділимої та ще й чорносотенної?

Сердечний привіт од нас Юл. Мик. і Вам.
Ваш В. В.

Лист № 5
21-11-21.

 От і ми, як і Ви, сидимо в Берлині в готелю й шукаємо помешкання. 
Коли знайдемо, – невідомо, але хоч деякі пропозиції є, і то вже добре. Жит-
тя тут з деякого боку дешевше, з другого – дорожче, ніж у Карлсбаді.  Як 
же Ви ся маєте? Чи бачитесь з українцями? Шкода-шкода, що віденські 
есери не хочуть самі їхати на Україну до уряду Раковського (натяк  на 
М. Грушевського та його оточення. Християн Раковський (1873 - ?), 
у 1919-1924 рр. – голова Ради Народних комісарів УРСР, у 1925-1927 
рр. – посол  СРСР у Франції. Історія взаємин В. Винниченка та X. Ра-
ковського в силу її важливості потребує спеціального дослідження – 
упоряд.)  і помогать йому тримати окупаційну владу. Особливо шкода, що 
сивобородий «мальчик без штанов», як у нас називають Грушевського, не 
хоче бути послідовним і чесним, а то б він остаточно показав би свою 
політичну мудрість. І в такий момент цей чудний «політик» веде преглупу 
лінію підлабузнювання. Ну поки що всього доброго. Сидимо в Каfе, ждучи 
поїзда, щоб їхати дивитись помешкання.
 
 Це у нас тепер центральне питання. Сердечний привіт од нас 
Вам і  Юлії Миколаївні, В. В.
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Лист № 6
W-ІІІ-21.

 Дорогі Юлія Миколаївна та Євгене Харламповичу дякуємо Вам од 
всього серця за Вашу увагу до нас і за турботи в справі нашого переїзду 
до Австрії (цим планам В.Винниченка здійснитися не судилося – упо-
ряд.) (без чого, я певен п. Лярошенко (його  особу встановити не вдалося 
– упоряд.) здобував би дозволу). Але, на великий наш жаль ми, мабуть, не 
зможемо тепер скористуватися цим дозволом Ми, правда, ще не в’їхали 
в наше помешкання і досі тиняємось по готелях, тікаючи з дорожчого в 
дешевший, але через 6 днів уже будемо в себе дома. Вже дали завдаток 
і маємо підписувати контракт на цілий рік. Розуміється, можна було б і 
завдаток кинути і контракту не робити, коли б була певність, що, дійсно 
дозвіл є, а то ж може вийти так, як і той раз, а ми втеряємо хороше по-
мешкання і знову будемо місяців два тинятись по готелях і марнувати час 
на остогидле шукання притулку. Я хочу працювати, в мене в портфелю 
лежить розпочата робота, а я займаюсь тим, що їздю по оповістках та 
нужуся в готельній кімнатці, де нема навіть на чому писати. Мене кидає 
в страх одна уява, що знову дозволу не дадуть, знову давать оповістки в 
газети, знову чекать, нічого не робити. Ні, мабуть, уже доведеться жити 
під Берлином. Мені й самому дуже хотілось би жити десь під Віднем, ба-
читись з своїми, та й політичний момент такий, що самому бути дуже 
тяжко, але нічого зробити не можна. Коли б ще тиждень тому назад 
прийшов отакий Ваш лист, ми, напевне, завагались би й рішились ждати 
дозволу. А тепер дуже трудно одмовитись од можливости спочити від 
готелів і взятись за роботу. Хіба що якісь громадські обставини приму-
сять заплатити 10 000 марок, розірвати контракт і виїхати. Але не ду-
маю, щоб була така потреба в моїй присутносте у Відню і щоб організація 
згодилась заплатити таку суму, бо я сам не в стані заплатити. Я  дуже 
прошу переказати мою щиру подяку п. Лярошенкові за дозвіл. Мо б все ж 
таки хотілось мати його хоч прінціпіально для того, щоб скористуватись 
ним або для одноразового приїзду в Відень, або на довший час, на життя, 
якщо обставини так складуться. Чи матиме силу цей дозвіл, чи знов тре-
ба буде вживати заходів? Напишіть мені, будь ласка; можливо, що я через 
місяць-півтора хоч на кілька днів приїду в Австрію.
 Сумно-сумно, що Юлія Миколаївна мусить в санаторії рятувати 
своє здоров’я. Але що ж робити: краще посидіти місяць-півтора в хоро-
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ших умовах, радикально поправитись і тоді... хоч пішки до Києва. Не опи-
найтесь, Юліє Миколаївно, не сперечайтесь та йдіть у санаторію, - там 
добре, знаю з власного досвіду; принаймні вередувати там не можна, а 
треба робити, що кажуть. Це має свій хороший бік; заспокоює нерви й 
допомагає набірати чисто фізичних сил. («Вередувати» щодо їжи, часу і 
т. п., бо там усе це регульоване.)
 Сумну Ви також звістку про Петруся (йдеться  про П. Є. Чи-
каленка – упоряд.) подали нам. Я, розуміється, глибоко певен, що його 
не розстріляли й не розстріляють, але що доведеться бідному хлопцеві 
пережити багато тяжких хвилин, то це так. Правда, я маю надію, що 
Петрусь викрутиться: або обдурить чека, або просто втече і сховається 
десь на селі. Хочу принаймні так думати. Сумно мені ще й те, що, може, 
через мене йому це лихо випало, але що зробиш. Коли б чоловік думав 
тільки про себе та про своїх ближчих, то й громадськими справами не по-
винен би займатися. Я, наприклад, певен, що з моїми рідними багато лиха 
трапилося через мене (батько, брати і  сестра В. Винниченка жили  в 
Єлисавегграді і в довколишніх селах – упоряд.), можливо, що не один і 
смерти зазнав (нічого про своїх не знаю), але що ж робити, - такий  час, 
така необхідність і закон чогось більшого за нас. Бідна українська реакція, 
вона така мізерна, що навіть реакцією не зможе бути. Нічого вони не 
зроблять, ніякі Антанти й Гогенцолерни не поможуть. Реакція – це ве-
лике феодальне поміщицтво, аристократія, стара бюрократія, велика 
фінансова буржуазія, високе духовенство. Де ж це все у нашої селянської 
нації?    Селянство    без    цих    кляс не може бути    реакційним.  А  коли 
панове Ліпинські (В’ячеслав Липинський (1882-1931) історик, соціолог, 
політик, публіцист. У 1917 р. брав участь в організації  консервативно-
монархічного руху, ідеологія   якого   викладалася   в   збірниках 
«Хліборобська Україна» (1920-1925). Автор політичного трактату 
«Листи до братів-хліборобів» (1926) – упоряд.) мріють про національну 
українську реакцію, то це вже просто утопія, це – самообман, це підсвідоме 
бажання зберегти свої соціальні привілеї під прапором «ідейности», це 
зарані згода на панування руської реакції, руської феодальної й фінансової 
буржуазії, а значить, на панування руської культури й національносте. Це 
– неминуча консеквенція. Так само, як і дрібна реакція в особі Нац. Ради 
чи Ради Республіки з Грековими та Петлюрами (Симон Васильович 
Петлюра. В уряді В. Винниченка (1917), голова Директорії (1919). 
З 1920 р. – в  еміграції – упоряд.) нічого инчого не можуть дати, як 
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панування буржуазії; а як своєї немає, то неукраїнської, себто знищення 
української державности й поневолення укр. культури. Єдина можливість 
урятуватись – це, перехопивши владу з рук руських большевиків, добивати 
на Україні приватний і великий капітал, нищити (не фізично, а соціально) 
буржуазію і провадити господарство методами громадської ініціативи, 
надавши укр. кооперації ролю торговельного й промислового центрально-
го фактора. Я певен, що кооперація справилась би з цим завданням, бо в 
ній сполучається і особистий інтерес, і громадський, і національний. При-
ватний капіталіст при сучасному стані річей нічого зробити не зможе, 
приватна ініціатива буде безсила, треба ці моменти з’єднати з громадсь-
ким. Розуміється, на таке розуміння завдань нац. політики наші ні великі 
ні дрібні реакціонери не згодяться, боячись антантської буржуазії, яка без 
захоплення поставиться до нищення її сестри на Україні. Таке завдання 
можуть взяти на себе тільки революційні нац. укр. елементи. Але ж їм 
«свої» будуть заважати, «свої» ради лакомств нещасних хотітимуть 
«рятувать» Україну й бити та нищити укр. революціонерів, як то вже 
й було. А момент такий, що від його багато залежить. Ну, побачимо, що 
буде. Обнімаємо Вас обох сердечно. Не забувайте за нас і пишіть частіше. 
А Ви, Юліє Миколаївно, хоч картки з санаторії посилайте. Добре? 
Ваш В. В.    

Лист № 7
3-ХП 23.

 Дорогий Євгене Харламповичу,
я кілька разів зібрався Вам написати (ті рази, як Ваше здоров’я 
погіршувалось), та все спиняли Ваші політичні позиції, зайняті Вами 
останнім часом. Тепер, перечитавши Ваші спомини (у «Спогадах» 
(1861-1907) Є. Чикаленка (перше видання – Львів, 1926) чимало місця 
приділено й В. Винниченку – упоряд.), пишу не до монархіста Є. Х. Чи-
каленка (Є. X. Чикаленко був прихильником гетьманату – упоряд.), 
не до провідника того всього, проти чого він боровся за часів руського 
монархізму, а до милого, любого Євгена Харламповича, до старого народ-
ника, який захоплювався демократією, («визволенням демосу») «до глибини 
кишені», до найбільшої за наших часів глибини! З яким інтересом, з якою 
теплотою читаються спомини, з якою сімпатією ставишся до автора 
їх і з якою гіркостю згадуєш, що автор на старість, наприкінці життя 
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узяв та й закреслив усе те, зашпарував ті ясні, зворушливі картини чор-
ним квачом. Як мені тоді (як Ви мали виступити з своєю заявою) хотілось 
крикнути Вам через усю Німеччину до Австрії: «Не робіть того, не нищте 
свого імени, не викреслюйте себе з історії нашої мужицької, робітничої 
нації!» Бо монархичної історії в нас не буде, а коли б чудом яким стала, то 
на коротенький мент. Ми матимемо мужицько-робітничу історію. Наша 
історія – історія  «визволення плебса», як Ви пишете, історія демократії. 
Хто хоче лишити по собі в нашій історії ясний слід, той не повинен ви-
креслювати себе з демократії, з руху плебса, з його інтересів. А Ви себе 
викреслили.
 Коли це робили Ліпинські, Шемети й т. п., мені було цілком бай-
дуже і зрозуміло, –люди цілком суто-класового, поміщицького способу ду-
мання й дії. Ніколи вони не захоплювались «визволенням плебса» до глибини 
кишені, навпаки, плебс їм був потрібний для наповнювання глибини кишені. 
(Принаймні в Шемета). Як Ви самі пишете, Ваше класове становище було 
для Вас засобом, а не метою. І це розуміло українське громадянство, цінило 
й відзначало. А тепер? Тепер також оцінює, але з другого боку. І через те 
мені було невимовно боляче за Вас, досадно, образливо, «обурливо». Взя-
ти й викинути придбане велике майно за... негарний, загубний для народа 
міраж!  Простіть, Євгене Харламповичу, що я дозволяю собі писати це 
Вам, але я тільки через те дозволяю собі це, що Ви для мене не чужа байду-
жа людина.
 Щодо самих споминів, то, повторяю, читаються вони з ве-
ликим інтересом і з них проступає таке обличчя автора, яке, боюсь, не 
можна буде погодити з тим обличчям, яке повинно виступити з остан-
нього періоду... монархизму. Про місця, що торкаються мене, скажу, що 
написані вони дуже стримано, але, очевидно, й це багато. З записок Ваших 
можна винести про мене, як про письменника, таке вражіння: молодий, 
починаючий, не без здібностів автор, який, одначе, не справдив надій, що 
покладалися на його. Спочатку дав одну-дві нічогенькі річі, а потім почав 
писати чортзна-що. Ну, та це, розуміється, справа Вашої оцінки, й я тут 
нічого вдіяти не можу. А от один конкретний факт з моєї біографії слід 
би було виправити, а саме: мій батько заможним селянином ніколи не був. 
Пастух, наймит по економіях, себто пролетарій чистої води. Женившись 
на матері, осів у місті, спробував жити з торгівлі, але потягло на землю, 
взяв в аренду в одного шахрая-поміщика землі, той його й обібрав і викинув 
з землі. Після того в шуканні за землею подалась уся родина в Сібір на пере-
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селення. Не добралась до Сібіру, осіла десь коло Челябінська, страшенно 
бідувала і втікла знов на Україну. Коли це – заможність, то нікому її не 
бажаю, хіба що Шеметам.  Ще  в мене могли б бути деякі уваги з приводу 
всіх споминів, але не смію їх робити.
 Як Ваше здоров’я тепер? Як узагалі живеться? Сердечно обох 
вітаємо Вас і Юлію М.  

В. В.

Лист № 8
Rаиеп. 12-ХІІ-23 

 Дорогий Євгене Харламповичу,
шкода мені дуже, що я викликав своїм листом у Вас таке роздратування, 
що ним пронята вся Ваша відповідь. Розумію, що в такому стані трудно 
бути об’єктивним. І коли б не деякі кричущі помилки у Вашому листі, то я 
б і не старався відповідати Вам, щоб знову не дратувати й не нервувати. 
Але, повторяю, кричущість помилок просто примушує мене до відповіді.
 1) Ви глибочезно помиляєтесь, переконуючи себе такими словами: 
«Для мене ясно, що й Ви й Ніковський (Андрій Васильович Ніковський   
(1885-?), український   літературознавець   і   перекладач.    У    1920   
р. – міністр    закордонних справ в уряді УНР. Репресований – упо-
ряд.) зірвали зо мною відносини не через мій «монархізм», а через особисту 
образу»... Я бачився якось у Берліні з Ніковським і базікав з ним про Ваш 
учинок. Але можу запевнити Вас, що ані сліду образи на Вас, ані крихітки 
невдоволення в його тоні й словах не було на Вас. Навпаки: найщиріша 
прихильність, симпатія і жаль за Вас. Знаючи трохи людей, звикши раз-у-
раз аналізувати їх до найсхованішої інтимності, я можу сказати, що тут 
не помітив аніякісінької нещирости. Що  ж до себе самого, то скажу Вам, 
що Ви мене просто здивували тепер своїми словами, бо я ніяк не можу 
пригадати, що такого образливого було у Вашій тодішній заяві про мою 
особу. Навпаки, мені невиразно пам’ятається, що там було щось цілком 
коректне. Даю Вам моє слово, що ні найменшого сліду образи в пам’яті з 
тої Вашої заяви в мене немає й не було. І це ніяк не було причиною розриву 
відносин. А тільки Ваш виступ як монархіста. Це – величезна, чудна по-
милка з Вашого боку, дорогий Євгене Харламповичу! З неї я тільки бачу, 
якої поганої думки Ви про мене. Ви не можете припустити, що я можу не 
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з особистих мотивів щось зробити. Не хочу про це вступати в дебати, – 
очевидно, сам я чимсь винен, що таку думку про себе навіяв на других. Але, 
якої б думки Ви не були про нас, як би Ви не поставилися до моїх слів, я вва-
жаю за свій обов’язок (не з особистих інтересів, а швидше у Ваших і  гро-
мадських) ще раз гаряче, з усією щирістю запевнити Вас, що ніяким чином 
у моєму відношенні до Вас не грало ролі щось моє особисте. Колись, коли, 
може, зустрінетеся з Роз. Як. і розпитаєтесь її, то від неї дізнаєтесь, у 
якому я стані був, рішаючись на того листа до Вас, і як мені було тяжко 
його посилати Вам. 
 2) Друга «самопомилка» Ваша та, що Ви гадаєте, що я Вас 
навів на монархізм. Нехай я помилявся, що Врангель (Петро  Врангель    
(1878-1928),    російський    військовий і   політичний   діяч,   один   
із   організаторів   «білої»   Добровольчої   армії.   У березні   1920   р.   
очолив   перевезені   до   Криму   рештки   денікінської   армії. Обстою-
вав «єдинонеділимську» політику– упоряд.) принесе монархізм у Росію. 
(Моя помилка була ще доброго типу, «доброкачественная», бо монархізм 
Врангеля був не такий страшний, який тепер заводять самі большевики. 
Той був на кілька місяців, принесений на багнетах, а цей закорінюється, 
умощується ґрунтовно, спроквола, залізаючи в усі пори державного 
організму). Моя помилка була невелика. Але яка б вона не була, невже ж 
можна повірити, що дорослу, досвідчену людину можна навести на щось, 
що їй огидне? Чого ж я нікого більше не навів, а тільки Вас? Тому, Євгене 
Харламповичу, що я Вас не навів, я, дійсно, «спровокував», як Ви пишете 
в другому місці, себто викликав до житія  те, що у Вас було. І в Києві 
воно вже було. Було тоді, коли Ви кидались у себе на мене з кулаками і 
кричали: «Не смійте чіпать гетьмана!» Що Ви тоді не пішли в кабінет, 
то це – вина  Вашої хворости. Що я Вас тоді вмовляв іти й рятувати 
хоч український характер монархізму, то це доводить тільки те, що мені 
дуже болить, як і всім іншим, відродження нашої нації. Що я Вам радив під 
час Врангелівського монархізму їхати на Вкраїну й боротись за український 
характер реакції, яку мав принести Врангель, то що тут знову дивного та 
компромітуючого мене? Навпаки, це ще раз доводить, що я не випускаю з 
ока національного моменту в соціяльно-політичній боротьбі.
 3) Третя помилка Ваша така: Ви гадаєте, що Ви не монархіст, 
а тільки український державник. Чого ж інші українці не монархісти, 
хоча справою української державности й відродження української нації 
зацікавлені не менше, ніж Ви й інші товариші по переконанням? Не мо-
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жете ж Ви бути таким наївним і гадати, що Ви «краще», «дужче» 
любите Україну, що купка поміщиків, з яких складається (чи не дивний 
цей факт?) український монархізм, глибше й краще розуміє потреби і 
інтереси української селянської нації? Що тут говорити: ні Ви, ні ми не 
можемо розділити своїх соціяльно-політичних інтересів від інтересів 
національно-державних. Та й не треба, та й шкідливо це, бо мусить бути 
гармонійність, бо життя не хоче бути однобоким, не буває й не треба, 
щоб було. І, повторяю, я б і не думав Вам дорікати, я б і не вступав з Вами 
ні в які дебати, коли б Ви були таким поміщиком, як інші Ваші товариші по 
монархізму, себто, коли б Ви були типічно нормальним поміщиком. Але ж 
Ви не були ні Шеметом, ні Леонтовичем (Володимир Леонтович   (1866-
1933), громадський діяч     і     письменник.     Член     Старої    Громади     
і     ТУП,     член    редакції «Літературно-наукового   вісника»,   меценат   
газети   «Рада».   У    1917   р. – член Центральної   Ради, за   Гетьманату 
– міністр земельних   справ   у кабінеті Лизогуба. Помер у Празі – упо-
ряд.) (що Ви самі підкреслюєте у Ваших «Спогадах»). І через те мені було 
й є боляче за Вас; боляче, як за близьку, крім того, мені людину. Повірте, 
Євгене Харламповичу, що мені просто радісно читати таку Вашу непере-
конливу думку, якою Ви самі себе обманюєте, що Ви, мовляв, не справжній 
монархіст, а тільки, так би мовити, прагматичний, утилітарний 
монархіст. Це мені дає право сподіватись, що коли (не дай бог) заведеть-
ся на Вкраїні монархізм і дасть перші ознаки своєї природи, то Ваша 
утилітарність швидше, ніж у Леонтовичів, злізе з Вас. Але це слабенька 
потіха. Поки що Ви таки провели чорним квачем по всьому тому, про що 
пишете в «Спогадах». І як би Ви не протестували проти кваліфікації Вас 
як монархіста, нічого Ви не зробите. Ми маємо, слава богу, різні партії; 
хто до світогляду якої признається, так того й кваліфікують. А з яких хи-
тромудрих мотивів, чи щиро чи нещиро хто визнає постулати тої партії, 
в те нема змоги входити. Заявіть так само прилюдно й голосно, що Ви 
й тепер поділяєте погляди Вашої колишньої Демократично-Радикальної 
Партії, заявіть, що Ви - не монархіст, а такий самий «Туповець» (ТУП 
(Товариство      Українських      Поступовців);  партія українських   
поміркованих   демократів,   заснована   1908   р.   Після   революції 
1917 р. змінила назву на Партія Українських Соціалістів-Федералістів 
(найвідоміші діячі – Є. Чикаленко, С. Єфремов, О. Лотоцький, П. Стеб-
ницький та ін.) – упоряд.), як і були, що так само Ви готові з обуренням 
вийти з хати, коли вихваляють монархізм, як Ви то зробили в Сіміренка 



55

ВІДДАНІСТЬ  НАЦІОНАЛЬНІЙ  ІДЕ Ї

(Василь Федорович Симиренко (1835-1915), промисловець, інженер-
конструктор і технолог у галузі     цукроваріння, визначний меценат 
української культури – упоряд.). І тоді лайте мене якими хочете слова-
ми, ображайте як хочете мою амбіцію, а я Вас з подякою і радістю обніму. 
 4) Нарешті, про мого батька (Кирило Васильович Винни-
ченко (помер під час голодомору 1932-1933 рр. у с. Григорівка на 
Кіровоградщині) – упоряд.). І тут виявилося Ваше роздратовання на 
мене. І тут Ви мене ловите на чомусь «компромітуючому». Але з вели-
кодушности пишете, що таких і таких то фактів Ви не занесли в свій 
щоденник. Чому? Очевидно, тому, щоб мене не компромітувати. А в 
чому ж та компромітація? Та в тому ніби, що я тверджу, що мій бать-
ко – пролетарій, а в дійсносте він «домовласник», «денаціоналізований 
міщанин». Він, мовляв, Вам говорив про свої «доми» і радився, як з ними 
бути, чи продати, чи залишити мені в спадщину. Якби Ви знали, Євгене 
Харламповичу, як ми сміємося оце зараз з Роз. Як. з Вашого «обличения» 
мене, Вам, мабуть, трохи не так сміливо було б на душі, як то було, коли Ви 
писали це. «Доми» мого батька – це  дві міщанські хати-кочки в Єлисаветі, 
одна навіть по суті не його, а братова (по матері брата). Куплені вони на 
мої гроші, дані мною батькові й братові; гроші взяті й привезені Роз. Як. 
з Московського Драматичного Товариства як гонорар за мої драматичні 
вистави. Куплені мною для них уже під час революції, куплені для того, 
щоб вони більше не тинялися, щоб хоч трохи спочинули. Думалось же, 
що я, маючи змогу легально жити, зможу їх продержати. Ви питаєте, 
через що я вперто хочу називати батька пролетарієм, а не «домовласни-
ком», не дрібним буржуєм? Та тому, Євгене Харламповичу, що так воно 
видно було: це найпростіша й найправдоподібніша причина. Батько мій 
мав власність, тільки як оженився з матір’ю, але, як я й казав уже Вам. 
швидко продав будиночок на Солдатській вулиці, а брат (по матері) Го-
рець і обидва взяли в аренду землю. Після того ж, як поміщик обшахраїв 
і вигнав їх з землі, до самого останнього часу, до оцих моїх «домів» (!) у 
них не було ніякої власності, ні нерухомої, ні навіть путньої рухомої. 
Існування їх було істинно страдницьким, неймовірним існуванням. Батько 
був і арендатором, і носильщиком лантухів, і переселенцем, і шинкарем, і 
крамарем, і шахтарем, і мельником, і, нарешті,  «рантьє-домовласником»   
на   мої   мізерні   авторські   заробітки   з   руського драматичного То-
вариства (бо своя рідна література не могла б і мене самого прогодува-
ти!). І хіба не виглядає трошки... смішним  Ваше «обличение» мене, Ваша 
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великодушність? Правда, Ви добре зробили, що не занесли в Ваш щоден-
ник цієї великої глузливої неправди про мого батька, про людину, яка мала 
за життя стільки страждання і пониження, що їх вистачило б на сто 
родин домовласників середніх і великих.  А тепер про його «майже чисту 
руську мову». Це – поверхово  так. Але це так тільки з панами. Ні зо мною, 
ні з матір’ю, ні з Роз. Як. батько не говорить по руському. А з усяким, кого 
він уважає за пана, за одного з тих, хто все життя його тероризував, 
кому він, може, заздрив, хто, на його думку, був сильним, з тими він го-
ворив мовою сильних. І не так би мені боляче-смішно було, коли б Ви мене 
«скомпромітували», коли б звеликодушничали на правді, яка б вона не була, 
коли б та людина, про яку Ви пишете в своїх спогадах, дійсно була тим, 
що можна собі уявити під тямою «домовласника», середнього заможно-
го селянина, що переїхав до міста й зденаціоналізувався. Це – ситий, за-
доволений, пристосований, зрусифікований, ворожий до визвольного руху 
суб’єкт, словом, бувший куркуль, що став у місті середнім міщанином. Але 
цей чоловік принаймні жив у фізичній ситості, принаймні без особливих 
страждань бабрався все життя в своєму спокійному міщанському болоті. 
За одне це, за відсутність зайвого, дикого страждання і пониження мож-
на, здається, примиритися з усіма соціяльними незгідностями до твого 
світогляду (і навіть з «обличением», з великодушним пропуском у «Спога-
дах» такого компромітуючого соромного факту). Але тут-то й смішно, 
тут-то й боляче, Євгене Харламповичу, що той образ, який у Вас склався 
під враженням побачення з моїм батьком і від його слів (правильно чи не-
правильно Вами зрозумілих, це все одно), зовсім, абсолютно не подібний до 
дійсносте! Настільки не подібний, що мені просто смішно уявити собі те, 
на що Ви натякаєте в своїй великодушності. І дійсно, велику, повторяю, 
глузливу, неправду Ви написали б на мого батька, схарактеризувавши його 
так, як Ви характеризуєте в листі. Ви по аналогії з Коцюбинським судите 
й про мене. Це не говорить за великий запас методів оцінки людей у Вас. 
Коли Коцюбинський не хотів говорити про свого батька, поліційного уря-
довця, і виводив свій рід од графів, то невже ж треба думати аналогічне 
про всіх тих, хто не хоче говорити про своїх батьків? Ви пишете, що 
помітили, що мені неприємно було говорити про батьків з Вами. Дійсно, я 
не любив і не люблю говорити про них з людьми не інтимно близькими. Не 
люблю після одного тяжкого факту в моєму житті, коли я мав наївність 
говорити. Друга моя наївність була, коли я звернувся до М. Грушевського з 
проханням позичити мені з каси Літер. Наукового Вісника – (літературний  
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журнал, виходив з 1898 р. (спочатку у Львові, потім з перервами – в 
Києві) – упоряд.) грошей в рахунок моїх гонорарів на операцію моєї 
матері. (В неї був рак, від якого вона й померла). М. Грушевський до моєї 
наївної інтимності поставився так само, як і до всякого аналогічного про-
хання позички грошей. Він мені відмовив так само, якби я йому сказав, що 
мені гроші потрібні на гру в карти.  Я не хочу цим сказати, Євгене Харлам-
повичу, що я Вас так само оцінюю з погляду етичного та гуманітарного, 
як і М. Грушевського. Навпаки, я Вас глибоко шаную й поважаю за Вашу 
людяність, чулість, за Вашу готовність раз-у-раз помогти всякій людині, 
чи близька чи далека вона Вам. Але бувають же ще й такі сторони їхньої 
вдачі (чи утворені життям психічні моменти), які мають не «поліційне» і 
не «графське» походження, а які не дозволяють робити того, що в інших 
так просто й так нормально робиться. Не треба по шаблону знаходити 
пояснення аналогічним проявам не аналогічних явищ. Отже, коли Ви мені 
вірите, коли не думаєте, що знаєте життя і стан мого батька краще за 
мене, то візьміть на увагу мої ці пояснення. І не думайте, Євгене Харлам-
повичу, що ради своїх партійних поз усяка людина готова навіть рідного 
батька перехрестить із одного соціяльного стану в другий. А у Вас щодо 
мене така негарна думка є, що я, ради того, щоб мати право сказати, що 
я – «пролетарського походження», готов нав’язати своєму батькові неза-
видне життя. Ні, дорогий Євгене Харламповичу, так далеко я не зайшов 
би, коли б це не було так. Я тільки хочу, щоб або нічого про моїх близьких 
не говорили люди, які не знають їхнього життя, або ж говорили ту гірку 
й тяжку правду, яка була. Бо інакше все інше буде глумом і глузуванням з 
страждання людей.  Можливо, що колись я напишу щось подібне до рома-
ну мого життя (цей   задум В. Винниченком не був реалізований – упо-
ряд.) . Ще не настав час. Треба, щоб перегоріли всі до останку забобони, 
що стоять на перепоні до дійсної правдивости. Спомини, щоденники, ме-
муари, всякі літературні праці подібного типу тільки тоді мають справ-
жню філософську цінність, коли вони мають незамаскований, неприхова-
ний, а тим самим суб’єктивно не змінений матеріал дійсности (Колись ми 
про це говорили з Вами в Карльсбаді. Я й тепер тримаюсь тої самої дум-
ки). – Ну, та це справа ще не близька.
 Щодо Ваших «Спогадів» і моїх уваг до них, то, на жаль, я, не 
робивши поміток, не можу з точністю сказати, що саме я зауважив би. 
Отже, можу сказати тільки про загальне враження. На мою думку, за-
надто багато місця присвячено Вашим родинним відносинам і родичам. 
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Не знаю, може, це випливає якраз із мого особливого відношення до цих ре-
чей, але я гадаю, що ці сторінки не мають такого громадського характеру, 
як інші. Характеристики деяких людей мені здалися трохи сторонніми, 
як у гарний бік, так і в поганий. Єфремов і К° (Сергій  Олександрович 
Єфремов (1876-1939), літературознавець і публіцист, політичний діяч. 
Близький приятель В. Винниченка, член уряду, очолюваного ним. Ре-
пресований – упоряд.) такі у Вас вийшли, що просто з хрестоматії. І 
цим Ви їм тільки шкодите, бо викликаєте до них страшенну нудьгу. Якісь 
мармалади німецького, довоєнного добросовісного виробу, а не живі люди. 
Зате Грінченко – (Борис Дмитрович Грінченко (1863-1910), видатний 
письменник, громадський діяч, педагог, публіцист, видавець, мовоз-
навець. В. Винниченко мав з ним дружні стосунки, починаючи від 
своєї появи в Києві в 1900 р., листувався – упоряд.) – тип негативний, 
розуміється, із мелодрами. Злий дух; шкідливий, фатальний геній отих 
чотирьох мармаладних істот у білосніжних янгольських одягах... Чу-
десно представлений Ємленський, а трохи не так «Федя», знаменитий 
харківський студент. Із Ваших оповіданнів у мене вирізався в пам’яті 
такий соковитий, барвистий тип, що дуже шкода було бачити, як Ви 
на ньому зекономили в сторінках.  Далі, з «Спогадів» можна вивести, що 
автор хоче дати картину не тільки свого вузькопартійного життя, а 
всього українського громадянства. Але, як і раз-у-раз це буває в багатьох 
авторів, автор не зміг стати поза свій вузький круг людей і інтересів і 
цей круг представив у «Спогадах», як усю Україну. Рух, політичний чи 
культурний, поза Громадами, поза Демократично-Радикальною Партією 
не існував для автора. Часом згадується Літ.-Наук. Вісник, іноді РУП 
(Революційна Українська Партія (1900), з 1904 року – Українська     
Соціал-Демократична Робітнича   Партія. В. Винниченко був одним 
із засновників і провідників РУП-УСДРП – упоряд.), але яка їхня роля і 
значення були в культурно-громадському і політичному рухові України, аб-
солютно не видно. Чи я помиляюся і приписую Вам ті завдання, яких Ви 
собі не ставили, але все одно, з Ваших «Спогадів» виноситься те вражен-
ня, що всю роботу, весь політичний і культурний рух робили Громади, Де-
мократична та Радикальна партії, потім ТУП і газета «Рада» (щоденна   
українська   газета,   виходила   в   Києві (1906   –   1914).   Видавав   
і   фінансував   її   Є. Х. Чикаленко   за   підтримки В. Симиренка та 
Л. Жебуньова – упоряд.). Що поза тим, те – так собі, непомітні й незначні 
явища.  Нарешті, про мову. От тут я Вам пригадаю колишні наші супереч-
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ки. Колись Ви мені закидали нечистоту мови. Я виставляв той аргумент, 
що нечистота моєї мови умисна, бо я не хочу писати навіть у формі нещи-
ро, себто так, як не говорю, що я відбиваю стан мови нашої інтелігенції. 
Далі я Вам казав, що то наша мова нечиста і бідна, а не я роблю її такою. 
Я жалівся Вам, що складніші теми, абстрактні розуміння ще не мають 
у нашій мові відповідних умов. Через те, не беручись стрімголов кувати 
нові слова, я вживаю русизмів. Ви ж мені доводили, що не треба вживати 
русизмів, а треба обминати ті слова, яких бракує в нашій мові, писати 
«описательно», я вже, слава природі (як тепер учать у «совєтській» Росії), 
не боюся писати так, як говорить наша інтелігенція, принаймні, освічена 
меншість її й про чистоту мови пильно дбаю не тільки в себе, але й у дру-
гих. І от у Ваших «Спогадах» я бачу тепер ту саму нечистоту, яку Ви мені 
колись закидали. Так само там, де Вам бракує українських слів, переважно 
в абстрактних темах, там Ви вживаєте собі русизмів. І не пробуєте «опи-
сувати», як мені колись радили. Бо, розуміється, не можна описати, треба 
одного слова, яке є в кожній мові, крім української (та ще бідніших за неї). 
Але є і зайві цілком «нечистоти», яких дійсно можна уникнути. Такі слова, 
як «пустяковий» і цілий ряд подібних можна й не вживати. (Напам’ять їх 
не знаю, а поміток не робив). Дуже неприємно вражає у Вас оте галицько-
буковинське «аби» (замість «щоб»), яким Ви несподівано заразилися. Аж 
дивно читати це у Вас. Очевидно, других критикувати легше, ніж самому 
виконувати свої власні приписи. Але «аби» треба повикидати! 
  Загальне ж враження, ще раз кажу, від «Спогадів» дуже хороше. 
Читаються вони з великим інтересом і багато дають цінного матеріалу 
для характеристики тої доби нашого відродження, що берете. Догадуюсь, 
що пишете так, щоб і галичанам можна було читати. Справді, для них це 
буде дуже корисним матеріялом. Але Ви іноді робите переклад українських 
слів на галицьку так невдачно, що, боюсь, робите ще незрозумілішими сло-
ва.  Чи цим і кінчаються Ваші «Спогади», себто про «Громадську Думку» 
(українська   щоденна   газета   (Київ,   1906 р., видавець Є. Х. Чика-
ленко,  редактор    Ф. П. Матушевський).    Про   історію заснуван-
ня газети див.: Чикаленко Є. Спогади (1861- 1907). – Нью-Йорк, 1955. 
С. 430-436 – упоряд.) і «Раду»?  Дуже  гарне враження справляє простота, 
щирість стилю «Спогадів». Це робить картини опуклими, як у хороших, зо 
смаком підібраних романах. Коли б знав, що Вам цікаво знати детальніше 
мої уваги, я б собі робив нотатки під час читання і тоді поділився з Вами 
тими увагами. Але вже прочитав. Якщо, дійсно, Вам було б корисно мати 
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такі уваги, то я з охотою ше раз перечитаю «Спогади», роблячи тепер 
нотатки. Напишіть мені, а я поки придержу рукопис і не буду відсилати 
його Ганні Євгенівні (Г. Є. Келлер-Чикаленко, донька Є. Х. Чикаленка 
– упоряд.).
 Щодо мого переїзду на Вкраїну й «високої там посади», то про це 
я вперше чую. Мабуть, милий Івашко (Іван  Євгенович Чикаленко, син 
Є. Х. Чикаленка – упоряд.) переплутав чи помилився: це М. Грушевський 
збірається їхати на Вкраїну, за посадою чи за «посидінням», того вже з 
певністю сказати не можу. Я ж покищо сиджу на хуторі й коли збіраюсь, 
то не на Вкраїну. Сердечно й щиро радий, що Ви почуваєте себе тепер кра-
ще фізично. А Юлію Миколаївну просто «подивляю», як кажуть галича-
не. Обоє ж ми бажаємо Вам обом побільше здоров’я і терпіння. Сердечно 
вітаємо!
 Чи  не  могли  б  Ви  прислати мені   адреси   Петруся?   А   коли   
маєте,   то Зіновія Григоровича (Зіновій  Григорович    Моргуліс,    адво-
кат, член Товариства Українських Поступовців, близький до середови-
ща Є. Х. Чикаленка. Під час Першої світової війни мешкав у Москві, 
де належав до української громади. У добу Центральної Ради – член 
партії Українських соціал-федералістів– упоряд.)?

Лист № 9
14-1-24.

 Вітаємо Вас, дорогий Євгене Харламповичу, з новим роком. Хай 
Вам буде легко знести його на чужині й якомога менше розгубити здоров’я.  
Не відписував Вам так довго, бо спочатку був хворий, то лежав у ліжку, 
то вихожувався. А потім вияснилось, що, здається, в Празі можна буде ви-
дати мою нову працю, й я кинувся її закінчувати, бо через деякі обставини 
треба якомога швидче дати рукопис. Та через це саме не мав і не маю часу 
ще раз перечитати Ваші спомини. Але, як бачу з Вашого листа, вони вже 
друкуються, то яка ж рація тепер робити нотатки щодо мови? Отже, я 
рукопис вишлю Ганні Євгеновні, не роблячи ніяких нотаток. А щодо Вашої 
поправки «заможний» на «незаможний», то бог з нею, не в ній річ, а в усьо-
му тоні. Тону ж Ви, розуміється, змінити не можете. Та й нехай собі буде 
так, як є.  Але ж і Івашенко  (його  особу встановити не вдалося – упо-
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ряд.) – аж двох дочок має. От тобі й справив машинку! Дуже мені чудно: 
оттаким же хлоп’ям бачив увостаннє і раптом: батько, чоловік.  Чи й 
у Вас у Відні такі люті, негарні капцани німці, як тут? Не можна вже 
витримати, мусимо спродувати хутір і тікати звідси. Трудно тут жити. 
Міцно-міцно стискаємо Вам руку.

Лист № 10 
Friedrichroda 22-11-24.

 Дорогий Євгене Харламповичу, потрохи починаю оклигуваги, хоч 
іще не зовсім себе добре почуваю. Спасибі Вам за увагу!
 Пишете Ви, що хотіли б переїхати до Праги? Я буду в Празі, ма-
буть, у середині квітня й буду старатися, щоб Вам здобути дозвіл. Але 
мушу Вас зарані попередити, що це тепер не легка річ, бо чехи з великою 
неохотою дають нові дозволи на в’їзд до них емігрантам. Вони, навпаки, 
стараються виселяти. Крім того, вони з великим застереженням став-
ляться до людей з монархичним світоглядом. На жаль, непорозуміння з 
Вашим виступом лишило в багатьох вражіння про Вас як про монархи-
ста, і це чехам, розуміється, буде відомо, якщо дійде до дозволу, візи й т. 
п. Боюсь, що вони цим скористуються, щоб не пустити до себе зайвого 
емігранта. В кожному разі, що від мене залежить, я все зроблю, щоб цей 
дозвіл Вам добути. 
 А чого Ви, власне, так хочете до Праги? Легче, думаєте, там 
буде жити? Я сумніваюся. А проте, не знаючи Ваших обставин, судити 
не можу. Ми теж, мабуть, переїдемо до Праги, продавши сяк-так хутір 
(під  Берліном, де мешкали Винниченки – упоряд.). Виручимо, може, 
те, що вклали в його, вернемо виручене тим, що позичили нам гроші на 
купівлю, та як лишиться ще якась сотня-друга доларів, то й буде добре. 
Коли б не спішити, то можна б краще продати, але обставини вимагають 
мого переїзду до Праги (цей намір В. Винниченком не був реалізований 
– упоряд.), а Р. Я. (Розалія Яківна Винниченко – упоряд.) сама не може 
там жити.  Як писати Петрусеві й Івашкові? Просто на Благовіщ., 56 
(київська адреса Є. Х. Чикаленка (нині вул.  Саксаганського, будинок 
не зберігся) – упоряд.)?  Сердечно вітаю Вас, а Юлію Мик. привітав би, 
так вона, видно, сердиться на мене. – Напишіть, чи хутко Вам треба 
дозвіл. Як хутко, то я звідси писатиму в Прагу.

В. В.
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Лист № 11
Rоиеп 17-ІУ-24.

 Дорогий Євгене Харламповичу, незабаром я маю бути в Празі. Там 
уже знають, що Ви хочете туди перебратись, і з боку М. Шаповала та 
його товаришів ніяких перепон чинитися Вам не буде (та й ніколи ні в кого 
такого наміру не було!). Коли Ви ще візи не маєте й до того часу не ма-
тимете, то я постараюсь у Празі зробити все, що буде в моїх силах, щоб 
помогти Вам у сій справі. Щодо нашого переїзду в Прагу, то нічого певного 
тепер сказати не можу. Я хоча й справився з хворобою, але деякі неприємні 
наслідки лишилися, й з ними треба боротися. Це ж краще робити тут на 
хуторі, ніж у порохнявій Празі.  Не питаю, як Вам живеться, бо знаю, 
що не роскішно.  Чи чули Ви, що Мик. К. Садовського (Микола Карпович 
Садовський (Тобілевич; 1856 -1933), актор, режисер, громадський діяч. 
У часи УНР – головний  уповноважений у справах народних театрів. З 
1922 р. жив у Празі. 1926 року повернувся в Україну, де й помер – упо-
ряд.) большевики підманюють їхати на Вкраїну? Справді, хай би їхав, все 
ж таки одним свідомим українцем і культ. діячем було б там більше.  Сер-
дечний  привіт від нас обох Вам і Юлії Миколаївні.

В. В.
 
Лист № 12
Roиеп 22-У-24.
 Дорогий Євгене Харламповичу, дуже Ви мене зрадували листом до 
Петруся! І зрадували і засмутили: бідний Петрусь, бідний Івашко, бідні 
тисячі Петрусів й Івашків (йдеться  про тих, хто став об’єктом репресій 
в УРСР – упоряд.). Та, очевидно, помочи їм не буде доти, доки не буде її 
всій Україні.  Я, дійсно, не відповів Петрусеві. Але зробив це навмисно, не 
бажаючи наражати милих мені людей на прикрості за листи від мене. 
Але тепер усе ж таки хочу написати (розуміється, з усією обережністю). 
Та от яка ж його тепер адреса, коли він переїхав у Черкаси? Він пише, що 
адресу можна в Вас дізнатися. Напишіть мені, будь ласка. Та заразом і 
Івашкову, колись Ви мені писали, та я її не записав, а в листах шукати дуже 
трудно. 
 На великий мій жаль, я не можу Вас порадувати приємною 
звісткою про візу. Громадський Комітет, очевидно, Вас ще не повідомив, 
що чехи на його прохання про візу Вам відповіли відмовою. Приїхавши в Пра-
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гу й почавши заходи про в’їзд Вам, я вже застав цю відмову. З яких мотивів 
і причин відмовлено, про це не повідомлено. Микола Карпович (М. К. Са-
довський – упоряд.), з яким я балакав на цю тему, запевняв мене, що коли 
б хтось із видатніших діячів Гром. Комітету особисто заходився коло цієї 
справи, то чехи могли б дати візу. Послухавшись Мик. Карп., я почав було 
робити відповідні кроки в цьому напрямі, але тут сталася одна неприємна 
історія, яка унеможливила далі мою інтервенцію. А саме: на одній гулянці, 
влаштованій студентами, на яку було запрошено й мене, двома п’яними 
хлопцями з напряму отаманії (монархічної чи петлюрівської, цього мені 
з певністю сказати не могли) було зроблено проти мене безглуздий і бру-
тальний вибрик. Без усякої безпосередньої причини ці люди причепились до 
мене з розмовами про соціялізм і Інтернаціонал і, очевидно, як соціяліста 
хотіли образити. Не маючи для цього инчих способів, як примітивна лай-
ка, вони почали п’яно лаятись. Бачачи, з ким я маю діло, я від подібного 
роду «дебатів» ухилився. Ця маленька й швидче неестетична, ніж сумна 
історія викликала серед укр. студентства деяке хвилювання, і цих двох 
п’яничок, здається, збіралися судити товариським судом, але я попрохав 
ніяких репресивних заходів проти них не робити. 
 Ви, мабуть, дивуєтеся: яке ж Ви маєте відношення до сеі історії. 
На жаль, вона «рікошетом» зачепила й Вас. Річ у тому, що милий Льовуш-
ка (Чикаленко), палаючи до мене не зовсім мені зрозумілою ворожнечою, 
занадто піддався цьому своєму почуттю й з ворожости до мене узяв під 
гарячу оборону цих двох п’яничок. Але, правду сказати, цих двох парубчаків 
легче зрозуміти й виправдати, ніж Льовушку: вони люди військові (для 
стипендії зачислені в студенти Педагог. Інстітуту), вони ніколи не мали 
змоги зазнайомитися з ученням соціалізму, вони не знають, що таке 
Інтернаціонал, та взагалі в таких людей інтелект розвинений дуже слабо 
й на всякі незрозумілі їм з’явища вони реагують кулаком і матюком. Але 
Льовушка називав (та й ще, здається, називає) себе соціалістом, він, зда-
валось би, не повинен був би брати під свою оборону людей, ворожих до 
соціялістів. Та навіть і не в цьому річ, а в тому, що ці неандертальські 
типи людини безглуздо, без усякого приводу, брутально почали лаяти лю-
дину, яка нічого їм особисто злого не зробила, навіть уперше їх бачила. Я не 
знаю, чи правда те, що говорять у Празі, що Льовушка виконує спеціальну 
ролю агента Петлюри, але чиїм би агентом ні бути, які б політичні погля-
ди ні мати, як би ні бути ворожим до тої чи инчої політичної особи, все ж 
таки, здається, можна ворожість і незгоду виявляти не в п’яній лайці, а 
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так само не боронити такі методи політичної «діскусії». Льовушка ж, по-
вторяю, піддавшись своєму почуттю до мене, розвів гарячу агітацію серед 
студентів-однодумців за цих двох неандертальців. 
 Навіть закликав складатися й взяти їх на утримання, коли їх по-
збавлять стипендії (Чого, розуміється, ніхто й не збірався робити).
  Поводження Льовушки, мушу сказати, викликало серед Гром. 
Комітету більше обурення й вгиди, ніж поводження двох п’яних отаманців. 
А як він є Ваш син, то (психологично зрозуміло) це не могло сприяти тому, 
щоб люди за батька такого сина спеціально добивалися до міністра і до-
магалися перегляду винесеної вже постанови про візу. Розуміючи такий 
психологичний стан людей, я вважав за безнадійне настоювати тепер у 
цій справі, гадаючи, що під такий настрій вони не зможуть бути досить 
настійними й твердими в своїх переконуваннях чехів, і справа буде ще раз 
провалена. Тому на якийсь час її треба залишити. Нехай усе заспокоїться, 
нехай вражіння від гарячої оборони Льовушки зітреться, тоді можна буде 
знову підняти питання.  Мені особисто сумно від такого відношення Лев-
ка, бо я до його раз у раз почував просто ніжність і тепер, крім хороших 
і теплих споминів, про його ніколи инчого нічого не почуваю й не думаю. 
(Навіть і тепер після його такого дивного поводження).  Місяців через 
півтора-два я знову маю бути в Празі. Думаю, що до того часу все забу-
деться, і можна буде ще раз підняти справу як перед Гром. Комітетом, 
так і перед чехами. Одначе хоча Мик. Карп. і запевняє, що особисте «хода-
тайство» поможе, а я все ж таки сумніваюсь, особливо після того, коли 
вже раз одмовлено. В кожному разі, все, що від мене залежить, я зроблю.
Чув я від Мик. Карповича, що американці вже платять Ваш гонорар за 
спомини й що Ви матеріально вже трошки краще себе почуваєте. Та чи 
надовго вистачить матеріялу споминів?  А які то рукописи знайшлися в 
Зайцева? (Павло Іванович Зайцев (1886-1965),   громадсько-культурний    
і    науковий    діяч, шевченкознавець, приятель В. Винниченка, автор 
спогадів про нього. 1918 р., як і В. Винниченко, мешкав на Княжій горі 
– упоряд.) Також спомини? Можливо, що й їх продати можна.
Сердечно вітаємо обоє Вас і Юлію Миколаївну.

 В. Винниченко
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 Лист № 13
Раris 21-111-29. 

 Дорогий Євгене Харламповичу, з почуттям великого болю й 
пригнічення прочитали ми Вашого листа. Ми нічого досі не знали ні про 
смерть Юлії Миколаївни, ні про смерть Петруся. В мене нема слів, щоб 
висловити всю силу співчуття з Вами та жалю, що ми відчули від цієї 
тяжкої звістки. Виринуло в пам’яті таке недавнє минуле; як учора ніби 
бачив Петруся, веселого, дотепного, енергичного, з цим характерним для 
його джентельменством. За що саме його заслали, відомо Вам? Адже він, 
мені здається, ніякої політичної активности не виявляв?
 А що таке з Івашком? Що йому загрожує? Через що? Де він живе? 
Що робить? Служить де чи працює?
Про небезпечний стан здоров’я писав мені колись Б. Матюшенко (Борис 
Матюшенко (1883-1944), лікар, активний член РУП-УСДРП. У 1917 р. 
– член Генерального Секретаріату. З 1922 р. – професор Українського 
Вільного Університету в Празі – упоряд.). Але ми сподівалися, що загроза 
життю мине. Та наші сподіванки не справдилися! Безмірно сумно.
 Фотографії Петруся вже замовлені, сьогодні ж, зараз же по 
одержанні Вашого листа. Як тільки будуть готові, негайно вишлемо.
 Дорогий-дорогий і любий Євгене Харламповичу, від усієї душі, з пе-
кучим жалем і болем обнімаємо Вас, як батька. Яка страшна річ політика, 
що змушувала загашувати ту велику ніжність до Вас, що завсігди була в 
мене, не зважаючи ні на які розходження. А тепер Ваше горе відсуває геть 
усі ті розходження, і я чую Вас тільки як ту хорошу, дорогу мені людину, 
що була мені не раз за батька. І як батькові мені всією душею хочеться хоч 
чим-небудь помогти Вам, полекшити хоч трошки ту болючу вагу, що скла-
ла на Ваші плечі загадкове иноді в своїй жорстокості життя. Напишіть, 
любий Євгене Харламповичу, чим ми можемо стати Вам у пригоді, все, що 
сила наша, зробимо. Як Ваше матеріяльне становище? Як Ваше здоров’я?
 Напишіть докладно, дорогий Євгене Харламповичу.
 І простіть мені мої невільні прикрощі, що я їх завдав Вам не раз. 
Не з неприязні до Вас, а з великої приязні до тої справи, що по різному ми 
обидва зрозуміли її, проти своєї великої приязні до Вас особисто та пошани 
до Вас робив я те. Ще раз усім серцем обнімаємо Вас обоє і гаряче цілуємо!

Ваші Винниченки
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 Минуле століття не було активно ангажоване мобільним 
зв’язком: ця маленька вигадка кирпатого жартуна, вміло замаско-
вана доступністю/оперативністю повсякчасного і майже повсюдно-
го спілкування/піклування/вирішення/полегшення проблем і т.д., 
насправді зробила нас ледачкуватими невільниками всесильної мережі, 
захопленими її оперативністю у порівнянні з часами таксофонів на 
поштампті й пріоритетів епістолярного жанру (мовлене – відлітає, напи-
сане – залишається). Останній перемандрував у  vkontakte.ru, facebook.
com, skype, twitter, mail.ru тощо, таїнство змережаного авторучкою ар-
куша витіснилось досягненнями новітніх технологій, а разом з ним 
неповторне відчуття очікування і впізнання. Утверджувався стандарт 
монітора замість знайомого/незнайомого почерку, за яким вгадували-
ся характер і стан людини в мить написання листа. Листи почали по-
мирати разом з епохою, а пам’ять зазнала нокаутуючого удару від що-
денного мобільного спілкування, втрачаючи деталі в стрімкості нової 
прийдешності. 
 Тому епістолярна спадщина будь-якої творчої людини − над-
звичайно цінний матеріал для дослідження: листи є багатющим джере-
лом пізнання біографії їхнього автора; листування письменників, окрім 
цього, є ще й своєрідним літературним фондом, який допомагає кра-
ще зрозуміти творчість митця, його світогляд, ідейно-мистецьке кредо, 
особливості індивідуально-авторського стилю. Тобто лист, по суті, є од-
ним із різновидів творчості. А звідси й постає висновок про стилістичну 
єдність листів і художнього доробку письменника.
 З приводу останнього твердження відома дослідниця 
епістолярного жанру М. Коцюбинська наголошує, що «листи і власне 
художній доробок − це різні прояви творчої енергії однієї і тієї ж лю-
дини. У листах сконденсовано на обмеженому і водночас суб’єктивно 
наснаженому просторові основні стилістичні домінанти автора. Маємо 
епістолярну квінтесенцію його стилю». Втім, важливу, на наш погляд, 
думку висловив з цього приводу і В. Шевчук, наголосивши, що ме-
муаристика (отже, й епістолярій) − це жанр «суб’єктивний, тобто події 
фіксуються не за законами об’єктивно-наукового відтворення, а через 
переломлення того ж авторського «я», інколи значно моделюючись».
 Розвиткові української епістолографічної традиції сприяли 
листи українських діячів XIX ст., зокрема письменницькі листи, що 
відображають життєвий досвід своїх авторів, їхній світогляд, естетичні 
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уподобання та політичні погляди, індивідуальні риси адресанта та 
ставлення до адресата. Залишаючись фактом приватного життя своїх  
авторів, листи культурних діячів часто ставали фактом культурного жит-
тя нації.
 Велику цінність, як зазначається в літературознавчих 
енциклопедіях, мають письменницькі листи, в яких зафіксована твор-
ча історія відомих і малопомітних творів художньої літератури; відбиті 
стосунки письменників між собою, з редакторами, видавцями тощо.
 Зважаючи на обшири теми, дозволимо бодай штрихово зупини-
тися на особливостях Винниченкового листування.
Отже, для епістолярію В. Винниченка  характерні такі ознаки: 
 по-перше, присутність облігаторної реалізації комунікативно-
прагматичної вісі «Я»−«Ти»; 
 по-друге, політематичність та поліфункціональність, а звідси – 
синтез  елементів різних функціональних стилів; 
 по-третє, діалогізація мовлення; 
 по-четверте, відображення  особливостей мовленнєвого 
етикету, які передбачають специфічну структуру, що фіксує поча-
ток і закінчення листа, а також вимагає використання певних уста-
лених норм. Ці ознаки є інтегральними стосовно Винниченкового 
епістолярію у всій його багатозначності та варіативності, і в той же час 
− диференційованими стосовно інших видів листування.
 Реалізація комунікативно-прагматичної вісі «Я»−«Ти» 
виявляється у доборі синтаксичних і лексичних засобів, а також у 
використанні графіки, в особливому поділі текста на абзаци і т.ін. − тоб-
то, в організації епістолярного тексту в цілому.
 Діалогізація підтверджується наявністю у листі названою вище 
віссю «Я»−«Ти»  і також реалізується перш за все синтаксичними засо-
бами, зверненими найперше до адресата:  запитальними і спонукальни-
ми висловлюваннями, вставними конструкціями, конструкціями з осо-
бовими займенниками у другій особі, підписами тощо.
 Як зазначалося, характерною особливістю є політематичність 
листування В. Винниченка − тобто, практично тематика епістолярію 
нічим не обмежена. Поряд з автобіографізмами, темами побутового 
характеру, у листах письменника обговорювалися питання мистецькі, 
суспільно-політичні. І це не випадково, оскільки листування було засо-
бом духовного, інтелектуального та емоціонального спілкування митця.
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          Характерною особливістю листування В. Винниченка є також його
поліфункціональність, в межах якої виділяємо такі функції:
комунікативну (функцію спілкування), когнітивну (інформаційну, 
функцію повідомлення) та експресивно-емоційну (функцію самовира-
ження і вираження почуттів та емоцій).
 Належність багатьох листів В.Винниченка до науково-
го стилю підтверджується спеціальною лексикою, характерною 
для  літературознавства, політології, історичної науки і відповідної 
термінології, яку використовував письменник. Синтаксичний рівень 
характеризується складнопідрядними і складносурядними реченнями, 
наявними у науковому стилі. 
 Центральними ж тематичними компонентами листуван-
ня  В.Винниченка можемо назвати насамперед концепцію української 
новітньої літератури, її розвиток у тісному взаємозв’язку з кращими 
надбаннями реалістичної прози та драматургії і модерністськими по-
шуками; 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 протилежних статей у психологічному плані, відповідно до 
певних домінуючих соціальних умов; по-четверте, виховання нової 
української людини, якою її бачив В. Винниченко, а звідси − за-
гальна концепція української історії та української нації в контексті 
європейського культурно- історичного розвитку.
 

 Володимир Панченко назвав  епістолярій   Винниченка – Чикален-
ка  «повістю». У центрі цієї повісті – «український Дон-Кіхот» Чикаленко 
і до біса талановитий, але кручений долею літератор і революціонер Вин-
ниченко. Обом їм дістався тяжкий хрест – «лупати скалу», аби звелася на 
ноги Україна, аби утвердилася «в народів вольнім колі».
 А ще він сказав, що «важко читати цю повість – але й корисно. 
Важко, бо стаєш свідком патріотичних надзусиль на тлі вельми пошире-
ного малоросійства, або ж «класичного» українського отаманства з його 
неконтрольованою грою амбіцій. А корисно – з тих же причин: може, хоч 
чогось навчить нас наша історія, явлена цього разу в долях двох відданих 
Україні людей». 
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ПСИХОПОЕТИКАЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ 
ВІД В. ЧЕРНЕЦЬКОЇ

ТВОРЧІСТЬ І ПОЛІТИКА НА СТОРІНКАХ ЩОДЕННИКА 
В. ВИННИЧЕНКА

 Важливим для психоавтобіографічного зрізу нашої книги ста-
не аналіз щоденникових записів В. Винниченка 1911-1951 pр. під кутом 
зору художньо-естетичних цінностей, вирішення філософської пробле-
ми вибору, що протягом життя поставала перед митцем в антиноміях: 
між політикою чи літературою, соціальними чи національними 
пріоритетами, волею чи слабкістю людського духу, матеріально за-
безпеченим життям, яке досягається тільки задоволенням власних по-
треб, чи гуманним ставленням до оточуючих, намаганням допомогти 
людям, котрі потребують допомоги та підтримки тощо.

***
 Проблема – вибрати своєю справою суспільне життя України 
(політику, громадську роботу) чи присвятити себе літературній 
творчості – серед інших, які доводилося розв’язувати В. Винниченку, в 
«Щоденнику» є досить актуальною. Віддавши багато зусиль політиці, 
яка довгий час була його чи не єдиною ціллю, спрямовуючи свою 
політичну діяльність на побудову Української демократичної держави, 
В. Винниченко пристав до революції, а у своєму світогляді перейшов 
від абсолютної підтримки ідеї марксизму до так званого українського 
марксизму, який зможе, за словами В. Солдатенка, «поєднати проблеми 
соціального й національного визволення українства».
 Декілька разів В. Винниченко буде повертатися в політику, ці 
повернення будуть приносити йому багато розчарувань і забирати його 
душевні та фізичні сили. У своєму «Щоденнику» митець згадуватиме ці 
повернення як сходження на Голгофу: «Тоскно. Трудно мені. Немає ра-
дости в мене від того, що я вступаю на шлях Голгофи. Навіщо мені це? 
І завіщо? Бачу перед собою заведену, холодну машину, в яку маю ввійти 
гвинтиком. Якась сила […] веде мене кудись за собою […] І через що 
мушу лишатись тут, мушу брати на себе роботу й обов’язки, що дадуть 
мені масу страждання, за яку не раз болюче червонітиму і в успіху якої 
вже зарані сумніваюся. І все таки не смію одмовитися од цього, не хочу 
одмовитися». 
 Політик відчуває внутрішній конфлікт між соціальним та 
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національним, що яскраво відбився в його «Щоденнику», показує, як він 
вкотре вагається, але власні переконання в перемозі революції беруть 
гору над усіма сумнівами: «Переможе революція – виграє національна 
справа. Переможе реакція – загине й національне визволення». У нотат-
ках за серпень 1920 року знаходимо рядки, які підтверджують поперед-
ню думку: «[…] коли подивитись на це питання з погляду громадського 
сумління, з погляду «чесності з собою», з погляду комуніста, соціаліста, 
революціонера, з погляду людини, яка ж ніби все життя боролась про-
ти злочинств і хиб сучасного ладу, коли ще взяти до уваги інтереси 
пригніченої, затурканої нашої нації, то усунення себе від революції в та-
кий момент виглядає […] протиріччям з собою, тіканням, егоїстичним, 
вузеньким униканням особистих прикростей і страждань».
 Проте умови подальшої політичної роботи для В. Винничен-
ка стають неможливими, бо, за словами автора, «моя участь при таких 
умовах в уряді дала б тільки шкоду […] Робити в політичній сфері я не 
можу […] Єдина робота – літературно-наукова», саме їй і віддає свої 
сили, талант і подальше життя В. Винниченко.
Письменник постійно шукає відповіді на питання: чи має він право зай-
матися літературою, чи варто чого-небудь те, що він пише, оскільки все, 
що виходить з-під пера митця, слугує одній цілі: «Я хочу собою возве-
личити українське...». Відтоді письменник обирає рідну і близьку йому 
творчість і віддає їй усі свої духовні та фізичні сили. 

***
 Суспільно-політичні погляди В. Винниченка спостерігаються в 
«Щоденнику» від перших, датованих 1911 роком, до останніх записів 
1951 року.
 Проте найінтенсивніше Винниченкові роздуми щодо власного 
місця в суспільно-політичному житті своєї країни виявляємо у записах 
1917-1921 років, коли відбувалася еволюція його політичних поглядів.
 Розмірковуючи про становлення та подальший розви-
ток Української держави, В. Винниченко відзначає, що українська 
державність потерпає через те, що до того часу ще не усвідомлена й 
повністю не сформована українська нація: «Нема нації – нема держа-
ви. Це основна причина наших невдач». Його турбує те, що «темний, 
осоловілий від усяких дурманів народ», котрого політики намагають-
ся представити нацією, «скоса дивиться» та «сердито бурчить». У та-
кому ракурсі найбільше тривожить те, що «національна несвідомість, 
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темнота, очманілість нашого народу повторюється щодня, а тому по-
вторюються і всі явища, що походять з цієї основної причини». В. Вин-
ниченко розуміє, який-то важкий тягар бере він на свої плечі, входячи 
в українську революцію: «Ще довгий і трудний буде шлях революції й 
відродження нації […] Не місяцями, а довгими роками треба міряти цей 
шлях». Та скільки б не довелось іти до цього, політик пам’ятав одне: 
«Українська нація повинна жити, повинна бути увільнена від усяких 
утисків, від усякого поневіряння і знущання».
 Хоча В. Винниченко бере найактивнішу роль у політичному 
житті молодої Української держави, підтримуючи й пропагуючи при 
цьому соціалістичну революцію, яка в основі своїй взяла вчення марк-
сизму, він розуміє це вчення по-своєму, вкладаючи в нього інший смисл, 
«трактує марксизм із його класовою непримиренністю як учення про 
найвищу терпимість». Остання теза цілком підтверджує думки B. Вин-
ниченка, які викладені в статті «Марксізм і мистецтво», що з’явилася 
за п’ять років до описуваних подій. Автор статті стверджував: «І 
тільки один марксізм дає задоволення своєму непереможному, вічному 
стремлінню людини зазирнути в майбутнє». А з цього видно, як твер-
дить C. Михида, що «Винниченко не марксист, хоча й проголошує себе 
таким, а пропагатор загальнолюдських цінностей, не соціаліст, а вели-
кий мрійник».
 Політик шукає зовсім нереволюційні прийоми боротьби. 
«Самоусвідомлення народу як нації полягає, – як зауважує він у «Щоден-
нику», – в самому народі. В його освіті, в школі, в організації […]. Очевид-
но, відродження нації мусить іти крок за кроком, здобуваючи одну позицію 
за другою». На думку В. Винниченка, тільки тоді Україна як держава до-
сягне 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; незалежне військо; військовий і економічний союз та взаємна 
найтісніша допомога». На все готовий був погодитися політик, на будь-
яку співпрацю, з будь-якою державою чи політичним угрупуванням (чи 
то Австро-Угорщиною, чи то Польщею, чи то Росією), але «не випуска-
ти ініціативи влади з українських рук. Хай більшовизм, хай реакція, хай 
поміркованість, хай усяка форма влади, аби наша, національна». У цих рядках 
відчувається надзвичайна емоційність, максималізм, особливо в ставленні 
до більшовизму. Ця надмірна емоційність зумовлена багатовіковим бажан-
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ням державності, намаганням усвідомити та ідентифікувати себе як націю.
 На думку політика, що викладена в його «Щоденнику», голов-
ною соціальною групою в Українській державі є селянство. Досягти 
державного самовизначення та визнання можна тільки за умови привер-
нення інтересів селян до національної ідеї, «коли відродження держави 
буде робитися в їхніх інтересах»,  бо саме «селянство […] на ближче 
майбутнє являється найдужчим економічним фактором. Позбавлення 
селянства політичного значення вносить дезорганізацію в господарське 
і політичне життя».
 У той же час В. Винниченко розуміє, що велике значення у 
створенні Української держави буде відігравати й робітництво, тому 
для здійснення своїх намірів потрібно узгоджувати дії вищої влади, що 
стоїть на ґрунті інтересів робітництва та виконавчої влади, яка іноді 
припускається помилок, «сіпаючи професійний союз» (у «Щоденнику» 
знаходимо відомості про те, як військові загони на чолі з С. Петлюрою 
розганяли робітничі з’їзди, громили професійні спілки в січні 1919 
року).
 А найважливішу роль у побудові нового суспільства, у яко-
му відсутнє соціальне та національне гноблення, В. Винниченко 
віддає прогресивній українській інтелігенції, котра розуміє політичну 
ситуацію, бере активну участь в його демократичному перетворенні і 
зможе якісно організувати процес державотворення. 
 «Щоденник» відбиває складні психологічні процеси, які роз-
кривають внутрішній світ В. Винниченка: сумніви, переживання, ваган-
ня щодо перспектив і свого місця в історії. Як стверджує В. Панченко в 
одному з розділів своєї книги розвідок та мандрівок, що має назву «Хочу 
собою возвеличити українське...», «лінію його поведінки – як творчої, так 
і громадської […] великою мірою визначав дух противенства, внутрішня 
установка на незгоду, протест, виклик», а «ця вічна нетотожність само-
му собі була виявом яскравої, динамічної, духовно багатої, артистичної 
натури». Автор зауважує, що щирість «підтверджена всією лінією 
поведінки письменника – як громадської, так і творчої. Бажання докла-
сти зусиль до того, щоб українська нація утвердила себе політично і 
культурно, стало для В. Винниченка домінуючою потребою».
 «Щоденник» виявляє вагання В. Винниченка щодо керівництва 
урядом Української держави. У записах за липень 1917 року знаходимо 
рядки про те, що йому хотілося «втекти, поїхати кудись, […] взятися 
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знову за перо, за дорогу, любу роботу […] Бути вільним, незалежним, 
творити життя по образу і подобію своєму, […] і з посмішкою дума-
ти про те, від чого так палаю і киплю тепер». Та сумління політика не 
дало йому залишитись осторонь політичних процесів, що відбувалися в 
Україні. Щось вело його у вир політичних подій: «Ота незнана сила не 
пускає, стискує серце тривогою й соромом: не смію я в цей час кидати 
те, що любив так довго і за що боровся, як умів […] І маю бути першим 
міністром України. І смішно, і дивно, і радісно. І знов та сама тривога 
поколює душу. Чи не осоромлю я собою все діло? Чи вистачить сил, 
нервів, терпіння?».
 Необхідно відзначити, що в круговерті політичних подій 
В. Винниченко знаходить час для творчості. У період 1917-1920 років 
він працює над написанням тритомника «Відродження нації», який че-
рез призму світосприймання автора розкривав перед читачем «правдиву 
картину боротьби українства за визволення своєї нації під час і після 
Великої Російської Революції». Саме з «Щоденника» можемо дізнатися 
про роботу над цим твором, від його задуму й до кінцевої реалізації.
Усім сподіванням на створення та зміцнення державності, усвідомленням 
українців як нації передувала робота уряду, котрий очолював В. Вин-
ниченко в Центральній Раді. Записи, що датовані 1918 роком у «Що-
деннику», розкривають рішення та висновки політика: «А перемога 
наша в тому, що ми, українські соціалісти і демократи, що ми, українці, 
з’єднались з своїм народом. Хай нас розіб’ють фізично, але духов-
но, національно і соціально, ми поєднані тепер і в слушний час наш 
голос матиме довір’я в народі нашому». Це було основним завдан-
ням політичних сил, які очолював В. Винниченко, ступаючи на шлях 
національного визволення.
 У «Щоденнику» за 18 травня 1918 року міститься інформація про 
те, що майбутнє України 1918-1919 рр. В. Винниченко вбачає у тісному 
союзі із Радянською Росією. Але подальші політичні події повністю 
змінили його переконання. У записниках 1918 р. ми можемо побачити за-
писи про те, що сподівання автора на створення і процвітання самостійної 
України не справдилися: «Ми живемо не в Совєтській республіці, а в 
капіталістичній, буржуазній, гетьмансько-монархічній державі, яка поки 
що зветься самостійною Україною». Автор щоденникових записів має на 
увазі період правління гетьмана П. Скоропадського, коли набутки революції 
поступово були втрачені. Ці події стали причиною підготовки та здійснення 
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повстання проти гетьмана, яке очолив В. Винниченко.
 Відомо, що В. Винниченко очолював уряд Директорії, яка при-
йшла до влади після політичного перевороту і повалення Гетьманату. 
Політика весь час тривожить майбутнє України, він не може підтримати 
поглядів окремих партій, наприклад, про есефів (представників соціал-
федералістської партії. – Ч. В.) у «Щоденнику» зафіксовано, що останні 
страшенно заклопотані «новою «авантюрою Директорії», бо вони 
«ґвалтують, що ми робимо виступи проти буржуазії. Ці солодкі істоти 
люблять вважати себе за мудрих, розважних політиків», вони прагнуть 
дати владу буржуазії, підтримати Антанту і «виплатити поміщикам за 
землю». Реакцією В. Винниченка на ці події є наступний запис у «Що-
деннику»: «Мої нерви до того пошарпані людською гидотною, що я вже 
не міг з цими спасителями України говорити спокійно і трохи не виг-
нав їх з кабінету».  Але незгоди в уряді, очолюваному В. Винниченком, 
щодо найважливіших державних питань, непорозуміння та особисті 
амбіції між урядовцями призвели до того, що В. Винниченкові довелося 
на певний час відійти від політики і переїхати за кордон.
 У «Щоденнику» трапляються прізвища колишніх однодумців 
В. Винниченка, про яких він говорить з певною іронічною інтонацією, 
даючи при цьому власну, часто суб’єктивну та несправедливу оцінку 
їхнім політичним діям: «Швець, Макаренко, Андрієвський хороші, чесні 
обивателі», котрі не розуміють політичної залежності, в якій опинилась 
Україна, від міжнародних сил Антанти та «Совєтської Росії», бо «коли 
міжнародні сили не дадуть іншого напрямку нашому процесові, то ми 
стоїмо на порозі великих змін у всій структурі України», – напише В. Вин-
ниченко в період правління Гетьманату, що очолював П. Скоропадський. 
 Та й про самого П. Скоропадського В. Винниченко зауважить у 
«Щоденнику» 27 листопада 1918 року: «Цей обмежений, неосвічений, 
мабуть хворий офіцер руської армії цілком щиро вірить у те, що він геть-
ман, себто людина, вища за інших, що має право на власть […] А гово-
рити ця «звичайна людина» любить, але говорить кострубатими, пошар-
паними, неохайними фразами, запинаючись, перестрибуючи на друге, 
забуваючи тему, крекчучи і роблячи враження людини, яку треба одпра-
вити в лікарню», Винниченка вражає його «класова честолюбність», бо 
гетьман хоче зіграти «ролю відновителя «твердих устоїв правопорядку», 
не маючи на це ні морального права, ні політичного хисту, ні любові до 
своєї землі.
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 Перебуваючи за кордоном у Земмерінгу у березні 1919 року, 
отримавши телеграму від Галагана та Козловського (Товариші по 
політичній роботі в уряді Директорії. – Ч. В.), політик знову втрачає 
спокій, бо відчуває свою небайдужість до долі рідної землі. У «Щоден-
нику» знаходимо: «В голову пахнуло гарячим, мускули напружилися, – 
ну, дійсно, як казала Коха, наче старий полковий кінь, що зачув військову 
трубу. Труба заграла, – мабуть, треба знову рушати в неспокійну трудну 
дорогу, на образи, на нерозуміння, на нечесні проти самого себе вчинки, 
на непевність і страшенне нищення нервів і здоров’я».
 Політик намагається внести ясність в ситуацію, проаналізувати 
і зрозуміти свої вчинки, при цьому деякі щоденникові записи 
підтверджують гасло митця про «чесність з собою» і розкривають до-
сить критичне ставлення Винниченка до себе та своїх дій: «В ім’я чого?..
Чого я шукаю і кому корюся, пускаючись знову на те, що мені ж уже на-
докучило, що дає мені тільки біль, сором каяття, лють, безсилий одчай 
[…] Невже славолюбність? Невже ради цього дурного чуття, ради цієї 
сумнівної, невідчуваної мною цінности я згоджують кинути цінности 
безсумнівні».
 Втім В. Винниченко таки працює в уряді Директорії і ставить 
«самостійність, український уряд, українську державну мову» першо-
черговими і найважливішими вимогами щодо визнання Української дер-
жави Європою. Добре відчуваючи політичну ситуацію в Європі, політик 
переконаний у марності своїх зусиль, бо Європа вже не така могутня, як 
була раніше, «що вона сама готова бити поклони перед кимось дужчим, 
щоб дав їй допомогу».
 У травні 1920 року В. Винниченко разом з дружиною перебуває 
у Москві, де йому пропонують співпрацю з більшовицьким урядом 
та ряд керівних посад у Києві чи Харкові. Але основне завдання його 
дипломатичної місії не було виконаним – більшовики не прийняли 
запропонованої В. Винниченком програми незалежної Української 
Радянської Республіки. Внутрішній конфлікт, який відбиває сумніви, 
складні психологічні переживання політика, розкриті в «Щоденнику»: 
«Тяжко невимовно. Важка, гнітюча безвихідна туга. Нема місця мені на 
Україні. Щоб бути там, щоб брати участь в її стражданнях, мушу пере-
стати бути українцем. Який глум! Для чого, завіщо? За право і змогу 
служити революції. Та чи так же, чи це буде служінням революції, коли 
я відмовлюсь бути собою, коли я стану сміховищем в очах українців, 



76

ренегатом, зрадником? Чи буде з цього користь? Чи приваблю я кого-
небудь за собою?». Навіть у такий момент він зовсім не думає про себе: 
політика цікавить тільки те, що може принести користь його народу, за-
хисником інтересів якого він завжди виступав.
 Хоч В. Винниченко і віддавав свої симпатії соціал-демократії, 
але в тому вигляді, у якому та виявлялася в Україні та Росії, вона його 
не влаштовувала. Аналізуючи відносини між Росією та Україною 1920 
року, політик зрозумів справжню сутність «Совєтської Росії», яка ба-
чила в останній тільки засіб власного збагачення матеріальними ресур-
сами. Якщо 1919 року В. Винниченко ще сподівався на союз з Росією, 
у якій «большевизм, навіть російський, з природи своєї немає ніяких 
матеріальних підстав до нищення нашої національності», а вихід із 
скрутного становища він вбачав у встановленню партнерських зв’язків з 
більшовиками «єдиними вірними, запеклими ворогами усякої шляхти», 
то 1920 року ті сподівання не виправдались. Політична й економічна 
ситуація в Росії, на думку В. Винниченка, стає цього року майже не-
контрольованою: «Совєтська Росія – в 1920-1921 рр. з економічного 
погляду є країною павперів, морально-егоїстичних, тупих, злих людей, 
бо бідність, хворість робить неминуче егоїзм як охоронний засіб […] З 
цього погляду Совєтська Росія не має нічого спільного з соціалізмом».
Політика «совєтського» уряду викликає в нього різко негативне став-
лення через «якусь надзвичайну не гидливість щодо засобів, якусь 
дивну неохайність щодо чистоти методів, бо, на думку політика, «нех-
тування етичним моментом у комуністичній боротьбі робить з людей 
звичайних жуликів, шарлатанів, ослабляє їх волю і готує з них звичай-
них соціальних паразитів і визискувачів».
 Політик відчуває внутрішній конфлікт між «соціальним» та 
«національним», який відбився не тільки в політичних поглядах, а й у 
його літературних працях цього періоду, про це йдеться у Винничен-
ковому «Щоденнику» та, зокрема, у монографії С. Михиди «Слідами 
його експериментів»: політик вкотре вагається, проте власні переконан-
ня в перемозі революції беруть гору над усіма сумнівами: «Переможе 
революція – виграє національна справа. Переможе реакція – загине й 
національне визволення». У нотатках за серпень 1920 року знаходимо 
рядки, які підтверджують попередню думку: «[…] коли подивитись на 
це питання з погляду громадського сумління, з погляду «чесности з со-
бою», з погляду комуніста, соціаліста, революціонера, з погляду люди-
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ни, яка ж ніби все життя боролась проти злочинств і хиб сучасного ладу, 
коли ще взяти до уваги інтереси пригніченої, затурканої нашої нації, то 
усунення себе від революції в такий момент виглядає […] протиріччям 
з собою, тіканням, егоїстичним, вузеньким униканням особистих при-
кростей і страждань».
 «Щоденник» дає відповідь на питання про те, у чому ж поля-
гала трагедія В. Винниченка-політика. Він прекрасно розумів, що «не-
чиста річ – політика. Треба бути дуже сильним і загартованим, щоб 
вийти з неї хоч порядним чоловіком».  Але ж розуміти – це одне, а 
жити далі відірваним від свого народу – це інше. Тому В. Винниченку 
з його, за словами В. Солдатенка, «надзвичайною, можливо – вродже-
ною, чутливістю до чужого болю, абсолютним неприйняттям будь-якої 
несправедливості просто не міг бути поза колом революціонерів за ха-
рактером, змістом, стилем думання і поведінки», нелегко було зробити 
остаточний вибір.
 Найслабкішим місцем В. Винниченка-політика стала, як 
стверджує В. Солдатенко, «практична реалізація революційної стратегії 
і планів державотворення», але «саме він виявився причетним до 
найважливіших, початкових, доленосних рішень і кроків у повномас-
штабному, різнобічному відродженні нації, справляв визначальний 
вплив на процеси прогресивного поступу народу України на перелом-
ному історичному рубежі».
 Сучасники суперечливо оцінюють внесок В. Винничен-
ка (політика, державного діяча, революціонера) у політичну історію 
України початку XX століття. Г. Сиваченко дуже влучно зауважує: 
«Його складна й суперечлива натура політика і людини відтворена на 
сторінках щоденника з граничною щирістю та безпосередністю, навіть 
там, де Винниченко виявляє людську слабкість, свій суб’єктивізм, свою 
непогамованість, а іноді й несправедливість. Всі записи свідчать про 
неспокійну, могутню, яскраво-суперечливу, але сильну й чесну вдачу, 
про його безнастанні пошуки правди, добра і щастя для людей». А запи-
си 1917-1921 років у «Щоденнику» В. Винниченка дають нам підстави 
твердити, що саме вони демонструють еволюцію суспільно-політичних 
поглядів його автора, які формувалися протягом кількох років, у складні 
часи демократичної боротьби за ідеали соціального та національного 
прогресу й становлення української державності.
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
«Я ХОЧУ СОБОЮ 

ВОЗВЕЛИЧИТИ УКРАЇНСЬКЕ…»
НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 Умови, в яких жила й розвивалася українська література, 
завжди були екстремальними. Їй, літературі бездержавної нації, тре-
ба було постійно, - самовіддано й уперто, - доводити своє право на 
існування, долаючи при цьому насмішки скептиків і комплекси власно-
го «малоросійства».

В. Панченко
 
 Винниченко – аналітик людських душ, характерів і живих 
образів.

Г. Костюк
         
  То була краса, що виховується тільки  на Україні, але не така, 
як малюють деякі з наших письменників. Не було в неї ні «губок, як 
пуп’янок, червоних, як добре намисто», ні «підборіддя, як горішок», 
ні «щок, як повна рожа», і сама вона не «вилискувалась, як маківка 
на городі», чорна, без лиску товста коса; невисокий, трохи випнутий 
лоб; ніс тонкий, рівний, з живими ніздрями; свіжі, наче дитячі губи, що 
якось мило загинались  на кінцях; легка смага на матових, наче марму-
рових щоках і великі, надзвичайно великі, з довгими віями темно-сірі 
очі, з яких, здавалось, дивлячись, наче лилося якесь тихе, м’яке, ласкаве 
світло, – то була й уся краса цієї дівчини. 

В. Винниченко
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 В. Винниченко взяв об’єктом свого спостереження великий 
натовп людей, 12 осіб робітників економії, та зате всього його вивчив 
і розчленив, і вияснив особистість кожного члена в її сутності і в її 
ставленні до оточуючих. Від цього не знищується колективний характер 
життя і діяльності цих людей, але представився в новому світлі, і навіть 
несвідомі вчинки так освітленого натовпу набули певного значення і 
викликають свідоме відношення до них читачів. І ні одну з цих осо-
бистостей не можна назвати другорядною в технічному значенні цього 
слова. Найбільш залежні, підлеглі в суспільному значенні особистості 
займають у повісті самостійне місце, мають незалежне, «суверенне» 
значення.

Леся Українка

 З бунту літературних» неофітів рано чи пізно постає нова худож-
ня реальність. Об’єктивна ж потреба в якісному оновленні української 
літератури на межі століть була вельми гострою. Молодий Винниченко 
з його зухвалим намагання заперечити стереотипи ішов назустріч цій 
потребі.

В. Панченко

 «… високий інтелектуалізм, поєднаний з абсолютним мовним 
реалізмом, – ось головна особливість мовного матеріалу Володимира 
Винниченка».

В. Русанівський 

 «До невпізнання відбився в тім дзеркалі і тип надлюдини Ніцше. 
В Ніцше він надлюдина, у Винниченка, напр., – підлюдина. Ніцше 
проповідує до дальніх. Винниченко – любов до ближніх, до самого себе, 
до свого тіла і до його розперезаних інстинктів насамперед. В автора За-
ратустри – це blond Bestie, в автора «Щаблів життя» - це «вільна скоти-
на». Ніцшевський тип у західній літературі – це Глан з «Пана», в нашій 
– Мирон з «Щаблів життя». Там – брутальний, веселий і страшний грач. 
Тут глуповато-цинічний і розпусно-похітливий балакун».

Д. Донцов  

 В. Винниченко утворив нову еру в нашому письменстві.
Ю. Тищенко
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 …не в індивідуалізмі й надлюдині  Ніцше треба шукати основ 
Винниченкових творів, присвячених проблемі етики, а в засадах 
соціалізму.

Д. Гусар-Струк

 Багато в чому саме з Ніцше виріс Винниченко-мораліст, 
принаймні його художнє    трактування особи і колективу.

Н. Шумило
 Бути чесним з собою – ось та присадкувата капличка, з якої 
добродій Винниченко збирається весь світ охопити. [...] Бути чесним 
з собою – та хто ж проти цього хоч слово скаже, але ось де лихо – все 
життя людське в цю формулу не втулиш, бо людина не живе ізольовано, 
як Робінзон на безлюдному острові, а тисячами ниток зв’язана з іншими 
людьми і потрібно не лише особисту, а й громадську мораль установити.

С. Єфремов

 … у Винниченкових творах не бачиш зовсім того  улюбленого 
українського села, яке по трафарету можна було змальовувати в двох 
варіаціях: або Шевченкове радісне, захоплене і ідеалізоване «село і сер-
це одпочине...», або Грінченківське тужливе і гірке:
  Убогії ниви, убогії села. 
  Убогий обшарпаний люд...

О. Гермайзе

 У творах Винниченка постійно обігруються парадоксальні суд-
ження Бердяєва, типу: 
 «Жалість може привести до відмови від свободи. Свобода 
може спричинити безжалісність»; «Людська особистість таємничіша за 
світ. Вона і є цілим світом»; «Я не можу визнати істинним те, що мені 
нав’язують як істину, якщо я сам не пізнаю цієї істини. Я не можу визна-
ти брехнею те, у чому я вбачаю істину, тільки тому, що від мене вимага-
ють визнати це брехнею»; «Не можна відмовитися від любові, від права 
і свободи любові в ім’я обов’язку, закону, в ім’я громадянської думки, 
але можна відмовитися в ім’я жалості і свободи».

Л. Ожоган
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 Обсягом і різноманітністю своєї тематики, діапазоном проблем 
і масою людських типів Винниченко, безперечно, стає на рівні першої-
ліпшої літератури європейської.

А. Річицький
           
 Як психолог, він може же стати в рівень з Достоєвським, Гамсу-
ном, Гансоном; всю свою здібність письменник вживає на те, аби, роз-
криваючи душу народну, віднаходити в ній дорогі перлини-самоцвіти. 
Це може робити не тільки великий психолог, а також і чоловік, перейня-
тий високими ідеалами любови та справедливості. І якими маленькими в 
порівнянні з Винниченком здаються інші препаратори народної психіки, 
кажучи не тільки про нашу літературу, а й світову! Навіть М. Горький, 
що придбав світову популярність за розкриття душі соціяльного низу, не 
показав і десятої частини, що дав Винниченко.

І. Кончіц
 
 В. Винниченко – трагічна постать в українській літературі. В 
Україні під радянським ладом його не хочуть реабілітувати, бо він брав 
участь у боротьбі за незалежність, а на еміграції письменника переваж-
но засуджують, не хочуть простити йому політичних гріхів, оплюгав-
лення Симона Петлюри, загравання з комунізмом і т.п..

Яр Славутич

 Він не так обережний і ніжний в розваженні станів людської 
душі – як Достоєвський; він не завсе видержує міру митця в описах 
низів і днищ людської маси – як це чинить Горький; він, наконець, не 
вміє навіяти на читача легіт суму із дрібкою іронії – в  чому такий май-
стер Чехов. Так, але за те скрізь видко, що Винниченко всюди є самим 
собою – перш за все здоровим і сильним мущиною, щирим і діяльним 
громадянином та своєрідним українським письменником.

І. Свенціцький
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КРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ-ДИПТИХ 
ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ КОНТЕКСТ

 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 пер-
шим 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 шко-
ли і порадила батькам не лишати хлопця без дальшої освіти, а отдати його 
до науки в якусь середню школу».
 Так Володимир невдовзі переступив поріг Єливетградської 
чоловічої 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 французьку мови, історію, 

 Відоме, неодноразово цитоване здивування Івана Франка з при-
воду виходу перших творів В.Винниченка («І відкіля ти такий взявся у 
нас?..») красномовно підтверджує, що проблема «як починався Володимир 
Винниченко», є не такою вже й простою для вирішення. Думка геніального 
вітчизняного літературознавця, його всепроникаюча наукова інтуїція, здасть-
ся, не має перепон. А тут, раптом, з’являється явище вельми загадкове, ви-
токи якого він не зміг «з ходу» пояснити. Справа в тому, що І. Франко по-
бачив В. Винниченка не тільки як письменника, що вдало дебютував, але 
і як митця, що вже у перших надрукованих творах показав себе майстром, 
який фактично демонстрував довершеність у володінні усіма секретами 
літературного мистецтва. Тут слід врахувати, що І. Франко дуже глибоко – 
глибше за будь-кого із своїх сучасників – не тільки добре відчував тогочасні 
стильові тенденції, а й блискуче пояснював їх витоки й особливості: ми й 
до сьогодні користуємося його характеристикою того глобального процесу 
оновлення виражально-зображальних форм, що відбувався на межі століть 
не тільки у вітчизняній, а й у всіх європейських літературах. Ось і у цитованій 
статті бачимо, що І. Франко оцінює перші твори В. Винниченка власне у 
ракурсі естетичному. Оповідання «Сила і краса», на його думку, було «збу-
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географію, фізику, логіку, космографію, ходив на уроки гімнастики і співів. 
Серед викладачів, які навчали цих предметів, були талановиті педагоги: 
математик К. Ю. Неклеєвич, латиніст П. Д. Дубняков, викладач російської 
словесності М. П. Крижанівський (автор підручника «Повторный курс рус-
ского языка»), «німець» Ф. Е. Крейсберг. У різний час в гімназії навчалися 
польський поет Ярослав Івашкевич, Нобелівський лауреат фізик Ігор Тамм, 
творець «Катюші» Георгій Лангемак, російський сатирик Дон-Амінадо – це 
теж про щось та говорить.
 Загалом у пору дитинства Володимира Винниченка 
єлисаветградська інтелігенція створювала місту репутацію культурного 
центру. «Це було тоді одно з найкультурніших міст на Херсонщині. Там 
була гарна реальна школа (земське училище, яким керував М. Р. Завадсь-
кий. – В.П.), кавалерійська юнкерська школа, там жив наш артільник Ми-
кола Левицький», – згадувала згодом педагог і літератор Софія Русова, яка 
1883 року, будучи політично неблагонадійною, переховувалася 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 

доване дуже гарно, визначається надзвичайною драматичністю та ярким ко-
лоритом, а при тім, певною пластичною і вірною характеристикою дійових 
осіб»; оповідання «Заручини» – «прегарно скомпоноване».
 Оцінюючи ранні твори В. Винниченка, І. Франко засвідчив 
демонстрацію молодим автором сучасного, а за тогочасним визначенням 
– «нового» стилю письма, на противагу до стилю «старого». Прикметно, 
що для досягнення цього результату йому не треба було йти, пориваючи зі 
«старосвітською» манерою письма – такий шлях, як відомо, пройшов Ми-
хайло Коцюбинський. Головна ознака нового способу осягнення дійсності 
та адекватних йому форм вираження була притаманна В.Винниченкові 
вже на самому початку творчого шляху. При цьому його «модернізм» був 
дуже стриманим. Це давало можливість В.Винниченкові майже ідеально 
згармонізувати «старе» і «нове» – причому від одного й другого було взяте чи 
не найкраще.
 Все сказане засвідчує високу літературну культуру В. Винни-
ченка. Але не це здивувало І. Франка. Дивним для нього було те, як легко, 
без видимого напруження оволодів цією культурою молодий письменник. 
Зрозуміло, що витоки цього явища потребують пояснення. За моїм глибоким 
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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 вихован-
ня українців. Був там таємний гурток, з якого вийшов і сам Євген Чикаленко. 
Вийшли звідти й брати Тобілевичі, себто наші великі артисти – Опанас Сак-
саганський, 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 Мар-
ка 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?
 Неподалік від гімназії, в самому центрі Єлисаветграда, на вулиці 
Двірцевій височів добре відомий місцевим театралам будинок громадського 
зібрання, на сцені якого грали міські аматори, а Петро Ніщинський ставив 

переконанням, їх треба шукати в єлисаветградському бутті В. Винниченка, а 
конкретніше – в його гімназійному минулому. Насамперед, слід відзначити 
дуже високий рівень філологічної освіти, яку отримували в кінці XIX ст. 
випускники тогочасних середніх закладів – гімназій та реальних училищ. 
Варто згадати імена представників українського літературного Ренесансу 
20-х років нашого століття: М. Хвильового, М. Куліша, В. Підмогильного, 
Ю. Яновського, Є. Маланюка та багатьох інших, які демонстрували над-
звичайно високу літературно-мистецьку техніку, не маючи при цьому вищої 
спеціальної філологічної освіти. Для того, щоб стати визначними майстра-
ми слова, їм вистачало середньої освіти та ще, зрозуміло, таланту. Зауважу, 
що тогочасна середня літературна освіта була продуктом довгого періоду 
становлення, біля витоків якого стояло виключно шанобливе ставлення до 
риторики як навчального предмету, а десь із 80-х років XIX століття і до 
теорії словесності. Окрім того, треба взяти до уваги факт безроздільного па-
нування художньої літератури над умами молодого покоління – на відміну 
від часу сьогоднішнього, коли їй доводиться конкурувати з іншими, до-
сить впливовими видами мистецтва, і, в першу чергу, з аудіовізуальними
(кіно, телебачення).
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свої «Вечорниці». Пройшовши Двірцевою якихось півтори сотні метрів у 
бік Ковалівського парку, можна було потрапити до театру Трамбіцького, де 
не раз із тріумфом відбувалися вистави братів Тобілевичів. Скажім, в січні 
1897-го 17-річний Винниченко міг бачити вистави трупи Панаса Сакса-
ганського й Івана Карпенка-Карого: йшли «Утоплена», «Назар Стодоля», 
«За двома зайцями», «Паливода XVIII століття»...
 У діяльності єлисаветградських театралів виявляла себе українська 
стихія цього степового краю на півночі Херсонщини. Стихія та захоплювала 
і Винниченка. Зневага до українського, презирство до мужицького викли-
кали в нього протест. На все життя йому запам’яталося, як григорівський 
поміщик Бодіско бив батька, Кирила Винниченка. Одному своєму героєві 
В. Винниченко згодом віддасть слова, які міг би сказати про себе самого: 
«Я був хворобливо вразливий на критику, на глум з себе» (роман «Хочу!»). 
Володимирові не раз кидали, маючи на увазі його простий одяг і українську 
мову: «Мы тебя учим не на свинопаса, а на чиновника», – а він тій зверхності 
протиставляв свій зухвалий напівхлоп’ячий виклик...
 Документа про закінчення Єлисаветградської гімназії 
Володимирові Винниченку не видали. Що ж, власне, сталося? Про роки на-

 Процес формування Володимира Винниченка як людини і пись-
менника розпочався на батьківщині митця. Його дитячі роки, незважаючи на 
певні труднощі соціального характеру, пройшли в атмосфері сприятливій для 
творчого розвитку. Особливо це стосується гімназійного періоду.
 Вступивши в 1890 році до Єлисаветградської класичної чоловічої 
гімназії, В. Винниченко відразу поринає у світ науки, інтелектуального та 
духовного зростання. Це був серйозний навчальний заклад, у якому вив-
чались дві давні мови, а її випускники мали право вступати до будь-якого 
університету країни без конкурсних іспитів. Дякуючи протекції міської думи 
та державному фінансуванню, гімназія мала досить сильну матеріальну базу, 
що сприяло її солідному науково-методичному забезпеченню.
 Зокрема, для бібліотеки гімназії передплачувались, як свідчать 
архівні матеріали, такі періодичні видання: «Журнал Министерства На-
родного просвещения», «Просветительский Вестник», «Православное 
обозрение», «Новое время», «Русский архив», «Московские ведомости», 
«Елисаветградский вестник» та ін. Цікаво, що в стінах російськомовної 
гімназії побутували й такі видання, як «Киевская старина», «Этногра-
фическое обозрение», які певною мірою розкривали очі гімназистів на 
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вчання 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 навчан-
ня... Юрій Тищенко у нарисі «Хто такий Винниченко?» (1917 р.) наголос 
робив на соціально-класових нюансах ситуації, до яких додавалася ще й 
національна кривда. Мовляв, «гімназії існували тільки для панських дітей», 
отож діти мужиків та робітників 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 свідченням 
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.) сла-
ва їх автора стрімко зростала. Твори популярного російського письменника, 
поза всяким сумнівом, входили до лектури молодого Винниченка –про це 

історію українського народу, його побут і звичаї.
 Особливої уваги надавалось в гімназії історико-філологічній освіті. 
В різні роки для гімназійної бібліотеки були передплачені праці античних 
авторів Ціцерона, Тіта Лівія, Ювенала, Вергілія, Аристотеля та ін.. Були в ній 
і твори Д. Мільтона, Ж.-Ж. Руссо, С. Нечаєва, історичні праці М. Карамзіна і, 
що дуже важливо, Д. Яворниицького. Серед художньої літератури в бібліотеці 
були твори Д.-Г. Байрона, І. Гете, Р. Кіплінга, Ж. Верна, М. Твена та інших 
авторів. Крім цього, в місті було дев’ять книгосховищ і шість бібліотек, при-
чому одна з них безкоштовна і загальнодоступна.
 Філологічна атмосфера, яка панувала в гімназії, підтримувалася 
і в позаурочний час. Зокрема, прикметним є факт одержання завдання на 
літні канікули написати твори, які вимагали значного літературного вміння 
і сміливості суджень. Гімназистам пропонувались такі теми: «А. С. Пушкин 
как преобразователь нашей драматической системы», «Истолковать выраже-
ние Гоголя: «Скучно на этом свете, господа» из заключительных строк «По-
вести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 
«Пришел ли настояший день?» – по роману И. С. Тургенева «Накануне» і 
подібні.
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можна судити з його ранніх новел, на яких явно позначився горьківський 
вплив. Але були в нього й інші захоплення. Коло читання поповнювалося 
творами Т. Шевченка, І. Нечуй-Левицького, Панаса Мирного. 
 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 працював 
Андрій Павленко, його старший брат по матері.
Мешкаючи в брата, Володимир склав есктерном іспити у Златопільській 
гімназії. Затяжний гімназійний сюжет прийшов, таким чином, до благопо-
лучного завершення.
 Златопільські прикмети згодом впізнаватимуться в описах Сонго-
рода (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, да-
лекими 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 

 Про високий рівень викладення в гімназії свідчить цілий ряд 
документів. Зокрема, витяг з протоколу перевірки гімназії від 14 березня 
1897 року, де зауважувалось, що в роботах, виконаних вихованцями гімназії, 
«виявляється відносна правильність викладу, послідовність у розвитку думок; 
що висока грамотність – майже загальне явище; що зовнішня акуратність у 
виконанні переважної більшості робіт (…) справляє приємне враження». Тож 
у гімназиста В. Винниченка була прекрасна можливість одержати солідну 
філологічну освіту. 
 Окрім того, серйозний вплив на формування особистості та ста-
новлення індивідуальної поетики майбутнього письменника мало гро-
мадське та мистецьке життя рідного міста. Особливо тут варто відзначити 
наявність у Єлисаветграді земського реального училища, засновником яко-
го був відомий педагог і громадський діяч, автор підручника з російської 
словесності М. О. Завадський. «Саме він, – зазначає кіровоградський 
краєзнавець Л. Куценко, – формує колектив, здатний з підготовчого класу го-
тувати майбутніх інтелектуалів-інтелігентів». До цього колективу входили: 
академік Петербурзької академії мистецтв П. Крестоносцев (не виключено, 
що всебічно обдарований юний Винниченко відвідував його заняття з ма-



88

периферійного українського закутка була такою виразною, стільки було в 
ній гіркої іронії, що саме слово «Сонгород» навіть через багато років ужи-
ватиметься як синонім нашої рідної провінційної глушини, одноманіття й 
нудьги. (Хоча стосовно самого Златополя ці слова можна вжити лише з пев-
ними поправками: скажімо, Златопільська гімназія мала репутацію навчаль-
ного закладу, що давав добрі знання. У ній, між іншим, уже після Винничен-
ка викладав латину та історію Микола Зеров (1914-1917), навчався Павло 
Филипович - майбутні наші неокласики...).
 Цікаву деталь, яка характеризує умонастрої Володимира Винни-
ченка 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 товаришами, і 
з гімназіяльним начальством тільки українською мовою», і це «нервувало 
панів учителів гімназії.» Проте атестат зрілості цьому дивному для них «на-
родному діячеві» вони все ж видали. Сталося це 10 червня 1900 року.
 Приблизно в ту ж пору В. Винниченко відправив до редакції жур-
налу «Літературно-науковий вісник» листа, який тепер допомагає пролити 
світло на початки його літературної біографії. Юнак із Єлисаветграда, який 

лювання); основоположник слов’янського мовознавства в Росії, усесвітньо 
відомий лінгвіст, професор В. Григорович; фольклорист, археолог, автор 
кількох наукових праць В. Ястребов; людина енциклопедичних знань – мате-
матик і фізик Блюменфельд; кандидати наук О. Пржихоржевський та М. Пе-
трушевський. Безсумнівно, вплив цих людей на громадськість провінційного 
міста та гімназистів був величезним.
 Важливе значення мала і місцева преса. В «Елисаветградском вест-
нике», наприклад, крім світської хроніки, публікувались статті на зразок «Что 
сделала малорусская интеллигенция для своего народа в Австрии» С. Пол-
тавця («Елисаветрадский вестник» від 24 квітня 1890 року), де досить по-
вно і об’єктивно розкриваються проблеми зарубіжних українців та їх партій. 
У великій статті «Шевченко и Некрасов» («Елисаветградский вестник» 
від 16 лютого 1891 року) предметно розглядається творчість двох великих 
поетів. Відчутно, що автор з розумінням ставиться до національних ідеалів, 
національної честі та прагнень Т. Шевченка.
 Особливо слід відзначити давні театральні традиції Єлисаветграда. 
За свідченням О. Пашутіна, перші вистави в місті «були в 1830-х роках і 
вібувалися в тимчасово збудованому дерев’яному балагані на міському пла-
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ще й письмом українським не оволодів як слід, мав зухвальство пропонува-
ти редакції поважного львівського часопису свою поему: «Прошу редакцію 
«Літературно-наукового вісника», як буде яка-небудь спроміжність, над-
рукувати мою «Софію». Я вже раз посилав вам, та господь її знає, де вона 
ділась, бо ніякого ні від кого одвіту не маю. Гадаю, що на кордоні не пропу-
стили 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 над-
рукувать в якому-небудь другому українському часописі; як і се ж не можна, 
то прошу одіслать її в Цюріх... Мені ж, благаю, напишіть (в случаї, якщо 
вона не може бути надрукована), чим вона непридатна. А як надрукуєте, то і 
об сім сповістіть».
 Отже, Винниченко вже не гімназист, він готується вступати 
до Київського університету. Лист у Львів відправлено зі Знам’янки, де 
учорашній єлисаветградський гімназист знімає помешкання в «г-на Апа-
новича» і готується до вступних іспитів, а водночас – пише перші свої 
літературні твори. Цікаво, що автор листа просить редакцію переслати його 
рукопис (у разі, якщо поему не надрукують) не назад у Знам’янку, а ... в 
Цюріх!

цу». Жителі міста надзвичайно любили театр. Як писала місцева газета, 
«єлисаветградці люблять гарних акторів, гарних музикантів, гарних співаків. 
Рідко яке повітове місто багате такою масою любительських вистав, як наш 
Єлисаветград. Звичайно, наша сцена не столична, але, по справедливості ка-
жучи, її можна вважати однією з найкращих провінційних і, в усякому випад-
ку, цілком задовільною для єлисаветградського провінційного суспільства. 
Доказом тому служить те, що серйозні п’єси типу «Ревизора», «Маскарада», 
«Нищих духом», «За монастырской стеной» та ін. виявилися абсолютно по-
сильними для артистів нашої драматичної трупи». 
 Та все ж найяскравішим явищем, яке сколихнуло весь театраль-
ний світ тогочасної Росії, і просто не могло не вплинути на формування 
драматургічного мислення Володимира Винниченка, став феномен театру 
корифеїв, зародження якого, як відомо, відбулося саме в Єлисаветграді. 
Творчий імпульс, особливості світовідчуття та засоби вираження метрів 
української драматургії 70-90-х років ХІХ століття безумовно відбилися 
в поетиці письменника. Вже у 1910 році в журналі «Українська хата» 
М. Сріблянський (Шаповал) писав про маргінальний стан творчості 
В.Винниченка, яка становить собою «межу між двома окрасами нашого 
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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 прохання повідомити, як редакція 
вирішила розпорядитися поемою Винниченка «Софія» (пізніша назва цього 
твору – «Повія»).
 У своїй юнацькій поемі Винниченко намагався продовжити добре 
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 літературних зразків, 
передусім «Бурлачки» І. Нечуя-Левицького й «Повії» Панаса Мирного…

В. Панченко

письменства – «старим» натуралістично-побутовим малюванням грома-
дян різних станів, кольорів, запахів і новим періодом аналітичного розгля-
ду душі окремої людини». На жаль, на сьогодні не маємо документів, які 
б засвідчували рецепцію Володимиром Винниченком текстів та вистав за 
п’єсами класиків української драматургії. Вже значно пізніше у листуванні 
з Є. Чикаленком він згадуватиме лише М. Садовського і П. Саксагансько-
го. Тільки вони, з точки зору драматурга, можуть реалізувати його творчі 
задуми на українській сцені. Для амбітного й «чесного з собою» митця, ко-
трий гостро виступає проти непрофесіоналізму «Гаркунів» подібний факт 
є досить показовим, аби засвідчити пріоритети. Тобто зв’язок з традицією 
і її вплив був, і досить відчутний. Адже театральна і драматургічна поетика 
Івана Тобілевича та Марка Кропивницького живила театр М. Садовського, 
котрому, як бачимо, Винниченко готовий віддати свої п’єси для постановки. 
Відбилася вона й у поетиці перших друкованих творів, зокрема тих, що були 
написані незадовго після від’їзду Винниченка з Єлисаветграда.

С. Михида
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НОВА ЕСТЕТИЧНА ЯКІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
ПАРАДОКСИ ВИННИЧЕНКОВОГО БУНТУ

ПОЛЕМІЧНІ СТРОФИ

Щасливих друзів із Парнасу
лише насмілюсь уявить –
коліна вже самі завчасу 
згинаються побожно вмить:

це – соловей, то – цар на троні, 
ото – пророк, і жрець – отам, 
і хилиться юрба в поклоні, 
кадила сіють фіміам.

А я – хробак! Немає в мене 
від заздрощів спокою й сну. 
Закутавшись у плащ нужденний, 
я свій талант скупий кляну.

«Солодким співом» називати 
свій вірш не маю жодних прав,- 
я думку ледве в прості шати, 
і то з яким трудом, убрав.

«Юдолі» зрікшися «земної», 
до зоряних не мчу країн, 
бо певен істини одної: 
що я – нікчемний праху син.

«Природи голосів звабливих» 
я дослухатися не звик, –
вони у мертвих переливах 
мені вертають мій же крик.

Немає в мене й «ідеалу», 
щоб я за нього «в бій летів». 
Тепла у серці зовсім мало, 
сама ненависть в ньому й гнів.

Мене «безсмертя» не манило, 
«натхнення» теж чуже мені, 
  мій вірш обурення зростило, 
із жовчі виникли пісні.

Я людству теж би, може, «сяяв, 
як світоч, в темряві життя», 
коли б інакших був звичаїв 
і, як у друзів, мав чуття.

Ото щасливці! Мають віру,
Що світ – лавровий гай для них.
А я із життьового виру
Саме життя лише й зберіг…

Чого ж хотіти більш? Відомо,
які пісні – й хвала така…
А що писав я правду, – в цьому
єдина втіха, й то гірка…

Йозеф Сватоплук Махар
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 З кінця ХІХ ст. вплив європейських художніх шкіл на українську 
літературу значно посилився. І це не була «експансія» ззовні. Це був 
наслідок активного зустрічного руху самого українського письмен-
ства. Нічого не відбувалося раптово й просто. Нове співіснувало зі 
старим, нерідко народжувалося зі старого, вступаючи з ним у складну 
взаємодію, що трималася на системі «притягувань - відштовхувань».
 Творчість В. Винниченка 1902-1920 рр. – наголошує В. Пан-
ченко, – «реальне  підтвердження цього загальнометодологічного вис-
новку. Вона увібрала в себе елементи різноманітних явищ, знаменуючи 
перехід української літератури до нової естетичної якості».
 Прихід В. Винниченка в літературу припав на той час, коли 
М. Коцюбинський виступив з відомим маніфестом стосовно дальшого 
розширення ідейно-тематичних обріїв української літератури. 

«ДІЯРХІЯ СТИЛІВ»
  Початок ХХ ст. – доба становлення українського модернізму, а 
він, як і в інших літературах, мав переломний характер щодо попередніх 
непохитних, здавалося б, літературно-мистецьких канонів. Представни-

ПРО ЕНЕРГЕТИКУ ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА ЯК 
ІНТЕГРОВАНИЙ КРИТЕРІЙ ЇЇ ОЦІНКИ 

 У науці про літературу дуже рідко з’являються спроби поясни-
ти, чому окремі твори або й уся творчість письменника є довговічними, 
а іншим випадає коротке, як у метелика–одноденки, життя. Його 
величність Час, як непідкупний літературний суддя, дуже уповільнено, 
але спокійно і впевнено відправляє цілі масиви художніх (нібито) 
творів у таку собі величезну й темну літературну комору, звідти, окрім 
дуже й дуже рідкісних випадків, вони вже не повертаються. І дуже об-
межена кількість літературних творів продовжують утримуватися на 
часовій поверхні. Проте і їм суджена різна доля: одні з плином часу 
все–таки зникають – відправляються у ту ж темну літературну комору, 
інші залишаються назавжди. То є вічні імена й вічні твори. Справжня, 
перевірена часом, класика. 
 Так ось: якими критеріями керувався отой непідкупний 
літературний судія, визначаючи, кому в забуття, а кому – в довге, а 
часом і у вічне життя?
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ки раннього українського модернізму підкреслювали свідоме начало у 
своєму художньому скеруванні, красномовним свідченням чого є само-
характеристика  митців:
 «Це ж ми були поколінням, що виходило з меж етнографізму, 
безвісного підсвідомого патріотизму» (Г.Хоткевич); 
«Хочемо уникати творів грубо реалістичних з щоденного життя», «об-
минаючи всякі тенденції та моралі, - сього в нас до сього часу було 
більше ніж треба» (О.Дорошкевич);
 «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).
 Проте власне модерністський етап в українській літературі 
означив своєю творчістю В. Винниченко, який дебютував на конкурсі 
«Київської старини» у 1902 році оповіданням «Сила і краса». Біограф 
і дослідник творчості Володимира Винниченка Г. Костюк визначив 
цю подію в українському літературному процесі так: «В історико-
літературному аспекті оповідання «Краса і сила» посідає [...] важливе 

 Найзагальніший, найголовніший критерій начебто вже вста-
новлений. Його сформулював Лев Толстой у розмові з Леонідом Па-
стернаком, батьком відомого поета Бориса Пастернака: «...пам’ятайте, 
Леоніде Йосиповичу, – говорив мудрець із Ясної Поляни, – що все на 
світі пройде: і царства, і трони пройдуть; і кості не тільки наші, але й 
праправнуків наших давно згниють у землі, але коли є в наших творах 
хоча б зернинка художня, вона одна залишеться вічно жити!..».
 Отже, з основним критерієм ніби й визначилися – художність... 
Він і справді здається незаперечним, якби тут же не постало інше 
питання  –  а чи можна говорити, що нам відомі істинні критерії 
художності? Бо ж неважко навести чимало прикладів, коли, здавалося 
б, найбільш тонкі цінителі мистецтва раз у раз помилялися в оцінках 
художніх творів: те, чим вони, була, захоплювалися, не витримувало 
випробування часом, а те, в чому вони, бувало, не бачили ні зернят-
ка художності, ставало загальновизнаною класикою. Той же Лев Тол-
стой не визнавав Шекспіра. М. Павлик, друг І. Франка, так оцінював 
його поезію, зокрема збірку «Зів’яле листя»: «Я завжди відносився 
скептично, – писав він, – до його поезії, котра, по–моєму, й досі на 
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місце. У боротьбі двох літературних поколінь, двох напрямів: старо-
го щиро народницького етнографічно-побутового реалізму кінця XIX 
століття і нового психологічно-критичного реалізму та неоромантизму 
XX століття – «Краса і сила» [...] є тим кордонним стовпом, що виразно 
розмежовує ці дві літературні епохи, ці різні літературні стилі». 
 На початку XX століття в українській літературі остаточ-
но утверджується, як влучно казав колись М. Зеров, діярхія стилів, 
тобто співпанування двох стилів: неоромантизму і психологічного 
реалізму. Своєрідність цього панування в тому, що вони (ці два стилі) 
не ворогували, не воювали один з одним, а, висловлюючись сучасною 
публіцистичною мовою, мирно співіснували. І не тільки співіснували, 
а й доповнювали часом один одного, а інколи, в окремого автора, 
органічно перепліталися. Це творило умови для нових літературних 
течій, якими так рясніли перші три десятиріччя нашого віку. Але не 
В. Винниченко винайшов цю діахронію стилів XX сторіччя. Створила-
ся вона органічно в процесі розвитку української літератури. Розпочали 
цей великий піонерський процес, опираючись на тогочасні досягнення 
європейської літератури, його славні попередники Ольга Кобилянська, 

9/10 «проза по нотах», – іноді навіть гірша, ніж настояща проза в його 
оповіданнях. А то просто риторика». А Михайло Драгоманов у статті 
«Шевченко, українофіли і соціалізм» так низько оцінює художність 
поезій Тараса Шевченка, що й досі ті його оцінки викликають не тільки 
здивування, а й навіть якусь незручність за діяча, «рейтинг» якого се-
ред усіх українських інтелектуалів другої половини XIX століття був 
чи не найвищим... 
 Не кажу вже про оцінювання художності в радянські часи. 
Майже всі літературні твори, що були відзначені найвищими преміями 
й щиро оцінювані провідними критиками соцреалістичної доби як ше-
деври та супер–шедеври, безповоротно пішли в небуття.
То, чи ж можна все–таки виробити об’єктивні критерії оцінки 
художності – того субстрату, наявність якого дає змогу твору жити у 
«великому часі» (вислів М. Бахтіна).
 Подібне питання я поставив і спробував розв’язати в 
монографії «У світлі вічних критеріїв (Про систему критеріїв оцінки 
літературного твору)», що вийшла в далекому 1989 році. Методологічна 
основа цього пошуку грунтувалася на системному аналізі художньо-
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Леся Українка, Василь Стефаник та інші під патріаршим благословен-
ням Івана Франка. Заслуга В. Винниченка тільки в тому, що він перший 
із письменників XX сторіччя у своїх перших творах ніби підсумував усі 
досягнення своїх бунтівливих попередників, полемічно відштовхнувся 
від застарілих мистецьких форм, акцентував увагу на новій тематиці, 
впровадив новий або модернізований типаж та сміливо продемонстру-
вав свої мистецькі засоби зображення».

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

 Творчість В. Винниченка виразно ділиться на три періоди, як це 
відзначав ще М. Зеров наприкінці 1920-х років, включившись у дискусію 
про роман «Сонячна машина». Перший охоплює шість років (1902-1908 
рр.) – «від його першого виступу до таких драм, як «Дисгармонія», «Щаблі 
життя», «Великий молох» тощо». В цей час Винниченком було написано 
«соковиті побутові повісті (...), побудовані трохи на старосвітський лад, 
але свого часу свіжі і нові в українській прозі» («Краса і сила», «Голота», 
«Контрасти», «Мнімий господін» та ін.). 

го твору й на геніально простій думці А. П. Чехова щодо методики 
визначення ціннісних критеріїв художності: «Можна зібрати докупи 
все найкраще, що створено художниками за всі віки, і, користуючись 
науковим методом, вловити те спільне, що робить їх подібними одне 
до одного й що зумовлює їхню цінність. Це спільне й буде законом. У 
творах, які називаються безсмертними, спільного дуже багато; якщо з 
кожного з них викинути це спільне, твір втратить свою привабливість. 
Отже, це спільне необхідне й становить... обов’язкову умову будь–яко-
го твору, що претендує на безсмертя». Йдучи за порадою А. Чехова, 
я спробував виявити те спільне, що характерне для творів, які зали-
шилися у «великому часі». Виникла потреба розмістити те спільне у 
двох нішах: 1) змістові критерії; 2) формальні критерії – йдеться про 
критерії, що стосуються художньої форми літературного твору.
 Прийшов до висновку, що існують дм головних змістових критерії: 
1) гуманістична змістовність літературно–художнього твору, 2) правдивість 
і глибина художнього зображення дійсності. За своєю значущістю кожний 
із  цих критеріїв є системоутворювальними, тобто таким, що системно 
організовує як змістову, так і поетикальну сфери твору.
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 Ці оповідання й повісті, за словами М. Зерова, «зліквідували 
народницько-умовний образ села, показавши його розшарування та 
деформацію старого побуту, вони ввели в поле зору української повісті 
строкових робітників, економічних і заробітчан, представили в колорит-
них постатях і солдатську казарму, і жорстоку «халтурність» мандрівної 
малоросійської трупи («Антрепреньор...»). Вони збудили й увагу 
української критики».
 Приблизно з 1907 року у творчості В. Винниченка настає дру-
гий, якісно новий період. На зміну «соковитим побутовим (точніше було 
б сказати, соціально-психологічним – В. П.) повістям» приходить, пи-
сав М. Зеров, «імпресіоністична новела та роман з психологічним за-
вданням, запальна драма з претензією покладати основи соціалістичної 
моралі». Причому, цей новий шлях був «ширший і принадніший, як ви-
давалося самому письменникові – небезпечний та непевний, як видава-
лося тогочасній критиці». Поштовх дискусіям про «нового» Винничен-
ка дали такі його твори, як оповідання «Момент», п’єси «Дисгармонія» 
і «Щаблі життя».
 Нарешті, третій період у творчій біографії Винниченка ознаме-

 Головний «формальний» критерій – рівень системно–цілісної 
організації твору, змобілізованість усіх його поетикальних складових 
на досягнення кінцевого результату.
Пропоновані в згаданій монографії критерії оцінки художності 
літературного твору жодного разу не зазнали ні критики, ні 
підтримки. Це, на мою думку, засвідчує або ж певну байдужість на-
ших літературознавців до зазначеної проблеми, або ж мовчазну згоду з 
пропонованим концептом.
 З часу виходу дослідження «У світлі вічних критеріїв» я 
постійно повертався до проголошених у ній ідей, перевіряв їхню 
істинність при аналізі конкретних творів. Сумнівів у пропонованій 
концепції не з’являлося. Проте поглиблювалося розуміння кожного з 
названих критеріїв – розуміння того, яким чином гуманістична складо-
ва твору чи ж притаманна йому точність і глибина в зображенні життя 
генерують те, що називається художністю. 
 Створена концепція критеріїв оцінки художності доповнилася 
суттєвими штрихами. Так, наприклад, стало зрозумілим, що в систему 
критеріїв художності вписується категорія, що іменується як естетич-
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нований появою «Сонячної машини», зміною тем і «методів письма»: 
«Тема – переупорядкування суспільства за допомогою винаходу, засоби 
її опрацювання – то засоби популярного в сучасній літературі (йдеть-
ся про 1920 роки. – В.П.) і невластивого Винниченкові раніше, трохи 
авантюрного, соціально-фантастичного роману, де замість обридли-
вого психологізму з усіма його «онерами», подається «цікава інтрига, 
актуальні проблеми». Це, за словами М. Зерова, «шлях фабульного, 
«утопійного» роману».
 Ці характеристики можна дещо уточнювати, але головні 
тенденції, лінії творчої еволюції В. Винниченка та її хронологічні рамки 
М. Зеровим визначено майже безпомильно.
Ідейний зміст бунту
 Творчість В. Винниченка 1900-1920 pp. була реальним 
підтвердженням того, що процес «інтернаціоналізації літературних 
уподобань та інтересів», який на рубежі XIX і XX ст.ст. став прикме-
тою культурного життя в Європі, захопив і українську культуру. Пред-
ставник молодшої генерації українських письменників, В. Винничен-
ко був перейнятий ідеєю бунту проти віджилих художніх форм, проти 

на якість художнього світу митця або ж окремого твору.
Проте найбільш радикальним моментом у становленні пробле-
ми критеріїв оцінки художності може стати сформування поняття 
енергетичності художнього твору або ж творчості письменника. За-
раз це поняття перебуває на стадії формування, причому формування 
стихійного, не керованого. На ньому не концентрується якась продума-
на та осмислена наукова увага. Інакше кажучи, в суто науковому плані 
проблема енергетичності художнього твору чи художньої творчості 
митця фактично не ставилася. У неї, думається, ще все попереду – її 
історія лише починається.
 Необхідно прийняти засадничу тезу, яка проголошує, що 
художність літературного твору – суть його енергетика. Істинне 
пізнання художності можливе тільки за умови пізнання джерел її ге-
нерування. Слово «генерування» тут не випадкове, воно прив’язане до 
поняття «енергетики». Генерування художності твору і є генеруванням 
енергії твору.
 Зразу ж відзначимо, що проблема енергетики художнього тво-
ру або ж енергетики творчості письменника стає виразнішою, а від 
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«українофільської» традиції в прозі і драматургії. Проте в складній 
«боротьбі генерацій», зокрема – у протистоянні народників і модерністів, 
місце його було вельми специфічним. В. Винниченко друкувався і в 
«Раді», і в «Літературно-науковому віснику», і в «Українській хаті» (ви-
даннях, які стояли на протилежних естетичних позиціях). Його творча 
постать не вписувалася в рамки якогось одного напряму. З народниками 
його зближувало ставлення до літератури як до певної суспільної сили 
(чимало творів письменника, особливо ранніх, друкувалися навіть як 
видання РУП); з модерністами – бажання розбивати «українофільське 
капище», формувати нове обличчя української літератури, використо-
вуючи досвід західноєвропейської літератури. 
 Стиль бунту В. Винниченка значною мірою визначався ри-
сами його психологічного портрета. Це був порушник правил enfant 
terrible українського письменства, вічно заряджений духом проти-
венства, боротьби, екстравагантного виклику. Винятково супереч-
лива натура, В. Винниченко був людиною політично заангажова-
ною, лідером української соціал-демократії перших двох десятиліть 
XX віку. Соціалістична доктрина у поєднанні з національною ідеєю 

того й більш доступною для наукового осмислення, якщо її розглядати 
в тісному зв’язку з проблемою критеріїв оцінки художності. Образно 
кажучи, художній твір живе в часовому вимірі доти, допоки людсь-
ка спільнота відчуває у ньому потребу, тобто відчуває ті емоційно–
естетичні імпульси, що генеруються твором.
 Розмова про контакт твору (творчості письменника) з чита-
чем (людською спільнотою) може бути багатоаспектною і, у принципі, 
невичерпальною, тим більше, що ланка твір – читач останнім часом 
стала центральним об’єктом теоретико–літературних зацікавлень, по-
родивши в сучасній науці про літературу такі перспективні напрями, 
як герменевтика, рецептивна естетика, рецептивна поетика.
 То ж переведемо розмову із суто теоретичного поля на прак-
тичну площину.
 Розглянемо творчість Володимира Винниченка в аспекті 
основних критеріїв оцінки художності. При цьому спробуємо засто-
сувати щойно заявлений підхід, котрий умовно поіменуємо як енерге-
тичний.
 Отже, критерій перший: гуманістична змістовність 
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в його світогляді відігравали важливу роль, визначаючи ідеали, пере-
конання й ціннісні орієнтації письменника. Гостре прагнення «стати 
нарівні з передовими націями» змушувало рівнятися на кращі зразки 
світової (передусім – західноєвропейської) літератури. Саме з ними й 
пов’язувалися його ціннісні орієнтації.

ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ

 У пору літературного дебюту (юнацька поема «Повія», ранні 
оповідання) В. Винниченко відчував значну творчу залежність не від 
західноєвропейської, а від української літературної традиції (Т. Шевчен-
ко, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний). Виникала навіть суперечність: 
з одного боку, відчутний був «тиск» традиції, пов’язаної з іменами 
попередників, з другого ж – молодому письменнику хотілося вийти з 
її силового поля, полемізуючи з віджилими, «гаркун-задунайськими» 
формами в рамках цієї традиції. 
 Звідси – спроби «латентної» критики в оповіданнях «На-
родний діяч», «Сила і краса», «Антрепреньор Гаркун-Задунайський», 

(спрямованість) творчості митця. Зразу ж відзначимо, що, за нашим 
глибоким переконанням, гуманістична змістовність є субстанцією, 
яка найбільш органічно й найбільш, сказати б, легко переходить 
(переформовується, перевтілюється) в художній субстрат. Можна зараз 
як до аргументу звертатися до засадничого постулату християнської 
моралі «Бог є любов», можна просторо коментувати з метою зрозуміти 
її глибинну суть знамениту фразу Гр. Тютюнника «Нема загадки та-
ланту – є вічна таїна любові», можна розглядати катарсис як найви-
щий спалах художньої енергії, що з’являється як розряд від зіткнення 
Добра і Зла, можна досліджувати найвищу світову класику з метою 
переконатися, чи й справді для неї спільним елементом є гуманістична 
змістовність, можна вказати на творчість Тараса Шевченка, у якого 
гуманістичний зміст сягає вищого ступеня конденсації.
 Можна і навіть дуже треба все це робити, бо поставле-
на проблема зараз набирає гострої актуальності й, мабуть, є чи не 
найголовнішою серед тих, які вимагають найретельнішої наукової ува-
ги. Найтоншого аналітичного інструментарію потребує дослідження 
вищезаявленої проблеми переходу гуманістичної змістовності в 
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спрямованої проти штампів і шаблонів «малоросійської драми» та про-
зи І. Нечуя-Левицького. 
 Також ранні оповідання В. Винниченка давали підстави нази-
вати його «українським Горьким». По-перше, молодого українського 
письменника, як і М. Горького, приваблював світ «колишніх людей» 
(босяків, злодіїв, повій), які виламалися з суспільства та пануючих у 
ньому моральних уявлень. По-друге, В. Винниченко, як це помітив ще 
І. Франко, показував цей світ ізсередини, не моралізуючи й не осуд-
жуючи нікого. У такому нестандартному підході до традиційної моралі 
був певний виклик. Власне, це був початок його затяжної боротьби зі 
«старою» мораллю заради «нової». Нерозкаяні – і щасливі! – грішники, 
яких не мучить совість, – цей  тип у В. Винниченка споріднений з ти-
пом «босяків» у М. Горького. При цьому важливою є та апологія сили, 
що прозвучала вже в першому друкованому оповіданні В. Винниченка 
(«Сила і краса»), поетизація неприборкуваної стихії життя з його при-
страстями й природною «гріховністю». Вже в ранніх творах письменни-
ка зустрілася думка про умовність усіляких моральних табу, і саме з неї 
починалися Винниченкові парадокси, часом вельми ризиковані.

художню (естетичну) субстанцію. 
 Через брак місця і часу не маємо зараз змоги бодай кон-
спективно зупинятися на поставлених проблемах. Лише зауважи-
мо, що для людської спільноти взагалі й для кожної людини зокрема 
гуманістичний, тобто людинолюбний, людинозахисний, а значить, до-
бростверджувальний зміст був, є і завжди буде затребованим, а отже, 
таким, що має особливу цінність. Твір, заряджений гуманістичною 
змістовністю, завжди іскристо контактує з читачем, з людською 
спільнотою. Є чимало чинників, що стимулюють потяг людини до 
гуманістичного змісту. Можливо, один із найпотужніших з них – це 
інстинкт самозбереження, інтуїтивне прагнення вийти з–під темної і 
гнітючої влади Зла.
 Іскристий контакт з окремим читачем чи з людською 
спільнотою взагалі – це розряд енергії. Гуманістичний зміст через 
свою постійну затребованість є постійно енергетичним.
 З позицій проголошеного концепту й підійдемо до Володими-
ра Винниченка. Спробуємо визначитися у щільності гуманістичного 
змісту – власне ця щільність і визначає міру його енергетичності.
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ЗАХІДНІ «ЗАПОЗИЧЕННЯ»

 Інтенсивність генетичних зв’язків творчості В. Винниченка 
із західноєвропейською літературою підтверджується тим, що пись-
менник нерідко вдавався до запозичень. Історія одного з таких запози-
чень наочно демонструє як механізми трансформації В. Винниченком 
відомого сюжету, так і наскрізні мотиви у його творчості.
 Використавши у драмі «Memento» (1908 p.) кочовий сюжет, 
який наприкінці XIX ст. став популярним завдяки Г. Мопассану та 
Г. д’Аннунціо (батько, або людина, яка мимоволі опинилася в ролі «бать-
ка», убиває власну – небажану! – дитину), В. Винниченко згодом по-
вертався до нього ще двічі – в романах «По-свій» (1912 р.) та «Записки 
кирпатого Мефістофеля» (1916 p.). Таким чином, він тричі ставив своїх 
героїв у ситуації, коли вони повинні були чимось поступитися: або влас-
ними принципами «нової моралі» – або життям дитини. У двох випад-
ках перемагав Принцип, в одному («Записки кирпатого Мефістофеля») 
– дитина. 
 Цілком виразним у творах В. Винниченка 1906-1916 pp. був і 

 Поставлене завдання було б винятково складним, якби не 
серйозні здобутки нашого літературознавства в осмисленні творчості 
письменника. Нa багато питань, що стосуються зазначеної пробле-
ми, знаходимо відповіді в дослідженнях наших літературознавців, 
і передовсім, у працях Володимира Панченка. Його аналіз постаті 
письменника є тверезим, об’єктивним, позбавленим наукової 
міфотворчості, витоки якої, будемо відверті, часто зумовлені нашим ба-
жанням «підтримати національного виробника» художньої продукції. 
Вчений обґрунтовує своє бачення постаті й творчості Винниченка як 
феноменів, що сповнені парадоксів. Вони спровоковані парадоксами 
тієї багато в чому перехідної, сповненої революційних катаклізмів 
доби. 
 Для В. Панченка творчість В. Винниченка – це  «дім з химе-
рами». Інша особливість феномена письменника та його творчості 
– контроверсійність, тобто сповненість постійними внутрішніми 
суперечностями. Все це прямо стосується проблеми гуманістичної 
змістовності В. Винниченка. І справді, якщо взяти цю складову творчості 
письменника, то побачимо, що вона є наскрізь контроверсійною і 
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ніцшеанський слід. Парафрази з Ф. Ніцше не раз зустрічаються в тек-
стах романів В. Винниченка. Йому близьким був пафос «переоцінки 
цінностей». Заратустра Ф. Ніцше прокладав дорогу «сильним осо-
бистостям» В. Винниченка, соціалістам і ніцшеанцям водночас (Мар-
тин із «Дисгармонії», Мирон Купченко із «Чесності з собою», Вадим 
Стельмашенко з роману «По-свій»...), їхня «нова мораль» є мораллю 
індивідуалізму й сили, але справа в тому, що в ряді випадків на наших 
очах відбувається повернення соціалістів-ніцшеанців по цей бік добра і 
зла (Вадим Стельмашенко, Андрій Халепа...). Крім того, індивідуалізм 
Винниченкових героїв – це альтернатива соціалістичному знеособлен-
ню «Я», перетворенню «Я» – у «граматичну фікцію».
 Ф. Ніцше представляв течію «філософії життя», і треба визна-
ти, що вплив того комплексу ідей, який вона несла, відчутно позначив-
ся на творчості В. Винниченка. Герої-ніцшеанці в нього є виявом туги 
автора за сильною, нерозщепленою особистістю. Дуже важливим для 
письменника було уявлення про світ як вічну гру ірраціональної стихії – 
життя: все, що посилює його – є добром та істиною, все, що послаблює 
– є злом і брехнею. Саме такий пафос характерний, зокрема – для драми 

сповненою парадоксів. З одного боку, величезне прагнення бачити лю-
дей щасливими й робити все можливе для того, щоб вони стали таки-
ми. З цією метою він, усамітнившись у свому «Закутку», працює над 
трактатом «Конкордизм», що мав сформулювати для людства поради, 
як досягти щастя. З іншого боку, він є розробником і пропагандистом 
морального концепту «чесності з собою», яка, набувши художнього 
втілення, викликала бурю протесту в представників традиційних мо-
ральних цінностей. На ті протести можна було б не звертати уваги, 
мовляв, то є звичний вияв протистояння «нового» і «старого», якби се-
ред протестантів не був Сергій Єфремов – людина, хай дозволено буде 
так сказати, з абсолютним моральним та художнім слухом. Його стаття 
«Літературний намул», надрукована 1908 року в газеті «Рада», й досі 
дає серйозні підстави негативно ставитися до моральності Винничен-
кового концепту «чесність з собою». Проте тут же необхідно віддати 
й належне творцю цього концепту, який, по суті, виявився не таким 
уже й простим та однозначно негативним. Більше того, його можна 
розглядати як предтечу етичної системи, формування якої розпочало-
ся в 60–х роках минулого століття. Йдеться про світський гуманізм – 
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«Брехня». Повнота життя, вітальність, нічим не стримуваний активізм 
для В. Винниченка важливіші за крихкі й відносні моральні категорії.
Афоризми Ф. Ніцше «підказали» українському письменнику кілька 
новелістичних сюжетів («Таємна пригода», «Момент»). Німецький 
філософ стимулював художницьку сміливість В. Винниченка, коли 
йшлося про постановку гострих морально-філософських проблем, 
він «провокував» його на бунт проти анахронічних форм суспільного 
й індивідуального життя. Але носії цього бунту, ніцщеанці-соціалісти 
з романів і п’єс письменника, нерідко виявлялися малопривабливими 
резонерами, чия «чесність з собою» оберталася цинізмом і через те не 
приваблювала, а відштовхувала.

ВИТОКИ «ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСТВА»

  Про наслідування Г. Мопассана чи Г. д’Аннунціо не йдеться: 
у В. Винниченка – свої художні завдання. Сюжет, пов’язаний з убив-
ством дитини, яку батько (чи «батько») виставляє на крижаний холод, 
потрібен йому для перевірки героїв, які сповідують «нову мораль», в 

етичну систему, що розроблялася атеїстами, котрі прагнули розробити 
такі моральні правила, які не визначалися б релігійними постулатами, 
а грунтувалися на тому, що правила поведінки встановлює сама люди-
на, і правила ті мають бути людяними, гуманістичними, такими, що 
сприяють гармонізації суспільства. Окремі розробники цієї системи, 
яка, до речі, є дуже неоднорідною й абсолютно далекою від якихось 
остаточних формулювань, буквально дослівно повторюють Винничен-
кове словосполучення «чесність з собою». 
 Є один із способів перевірити етико–філософський концепт на 
істинність – це простежити його здатність набути художнього втілення 
або ж, іншим словом, вираження. У мистецтві існує закон, про який ми 
майже не говоримо і який фактично ще не набув достатнього науково-
го пояснення. Він формулюється таким чином: якщо у творі є хоча б 
граминка неправди або ж він прагне виразити ідейні смисли, у яких 
міститься бодай фальшивинка і які тією чи тією мірою віддалені від 
істини – такий твір ніколи не досягне рівня вищої художності, який би 
забезпечував йому життя у «великому часі». Високохудожній за кла-
сичними мірками твір є обов’язково цілісним, довершеним. О. Потебні 
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якій не останнє місце займає апологія сили й індивідуалізму. Герої ек-
спериментують – і виявляється, що ціна їхніх експериментів надто ви-
сока, моторошна, нелюдська.
 Так з’являється у В. Винниченка його генеральна тема, його 
«длинная мысль», сумнів: чи можливо «виправити» життя шляхом на-
силля над ним? Чи є така «теорія», ідея, які варті були її упровадження 
в життя будь-якою ціною? Закономірно поставало и питання про людей, 
які дають собі право «виправляти» життя за заданою умоглядною схе-
мою в ім’я відстороненої, хоч начебто й правильної, гуманної ідеї. У В. 
Винниченка з’являється тип героя, в якому поєднано риси соціаліста й 
ніцшеанця. Купченко із «Щаблів життя», Кривенко з «Memento», Стель-
машенко з роману «По-свій» формулюють для себе принцип «чесності 
з собою» і намагаються послідовно дотримуватися його. Проте бунт 
проти дисгармонії в ім’я внутрішнього ладу обертається несподіваними 
наслідками, осоромленням Принципу. Смерть дитини постає як жахли-
вий результат насилля схеми над життям.
 В. Винниченко, влаштовуючи перевірку своїм героям та їхнім 
теоріям, прагнув зануритися в загадкові глибини людської психіки. Його 

належить думка, що має для пропонованої концепції вирішальне 
значення. Цілісність окремого образу можлива в тому разі, коли він 
відображає істину: «Все правильне – закінчене, помилкове – ні».
Морально–етичний концепт «чесність з собою» не витримав випробу-
вання ні життям, ні спробами набути художнього втілення. Письмен-
нику не вдалися художні образи персонажів, котрі задумувалися ним 
як виразники цього концепту. Вони не те, що були позбавлені бодай 
хоч якоїсь привабливості, а, навпаки, відштовхували від себе, генерую-
чи явно негативну енергетику. 
 За словами В. Панченка, вони «мають вельми монструозний 
вигляд: їхній цинізм, готовність в ім’я голого принципу переступи-
ти через матір (Мирон Купченко – «Чесність з собою»), сина (Ва-
силь Кривенко – «Memento»), люблячу жінку (Вадим Стельмашенко 
– «По–свій») відлякують ближніх». Подібних висловлювань щодо 
крайньої непривабливості персонажів Винниченка, які були носіями 
його головного етично–морального концепту, можна навести дуже ба-
гато. Факт, як–то кажуть, доконаний. Його чинники треба шукати як 
у «парадоксах доби» (В. Панченко), котра була переломною в бага-
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цікавила роль інстинктів і підсвідомості у поведінці людини, загалом 
ірраціональна сфера. Як би не бунтували його герої проти біологічних 
програм  – а нерідко ідея, принцип, теорія таки розбиваються об силу 
інстинкту, об просте і вічне синівське чи батьківське почуття.

ЕКСПЕРИМЕНТАТОРИ Й ПІДДОСЛІДНІ

 Карфаген старої моралі має бути зруйнований – цей рефрен 
звучить у багатьох творах  В. Винниченка, принаймні тих, які датовані 
1906-1916 роками. Щоб переконатися в цьому, достатньо погортати його 
оповідання «Момент», п’єси «Memento», «Брехня», «Пригвождені», 
«Мохноноге», романи «Чесність з собою», «По-свій», «Божки», 
«Заповіти батьків», «Записки кирпатого Мефістофеля»... Але в тім то й 
річ, що самим запереченням-відкиданням В. Винниченко не обмежував-
ся. Він намагався конструювати свої моделі «нової моралі».
 І тоді з’являлася теорія «чесності з собою», яка передбачала 
єдність думки, почуття й дії, – на противагу дисгармонії, розладові між 
словом та ділом. Головне – бути в злагоді з самим собою, що ж до норм 

тьох планах, і повітря було насичене ідеями перебудови світу, в т.ч. 
і моральної, так і в деяких особистих рисах самого Винниченка, що 
явно вирізнявся своїм егоцентризмом. Одна з жінок, що була для нього 
близькою, у своєму листі до письменника засвідчила цей егоцентризм 
у таких словах: «Ти не бачив, скільки мук ти мені причиняв, ти не 
бачив, які страждання доставляєш мені, торкаючись деколи до самих 
болючих ран. Ти не помічав цього, бо ти груб, ти вимагаєш від других 
надзвичайної делікатності, жадне відношення до тебе не здається тобі 
досить делікатним, досить хорошим. Але ти маєш право вимагати від 
других того, чого сам їм не даєш?».
 Не треба, вочевидь, доводити, що драматичні (переважно) 
твори, головні персонажі яких сконструйовані як виразники концепту 
«чесність з собою», позбавлені гуманістичної змістовності й через те 
не наділені притягальною силою. Такі твори в далеку дорогу людська 
спільнота не братиме із собою. 
 Проте ніхто не стане заперечувати, що Винниченко є пись-
менником талановитим. А художній талант завжди тягнеться до кра-
си. Тому заради об’єктивного підходу треба перегорнути ту сторінку 
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пануючої моралі, то ними можна знехтувати як такими, що суперечать 
природності й повноті життя.
 І тоді його герої зав’язували дискусії про перебудову шлюбу, 
нові взаємини між статями, про «пробні шлюби», об’єднання повій у 
профспілки, про «перебудову людини»… Втім, вони не лише дискуту-
ють, а й намагаються втілити свої чудернацькі «теорії» в життя…
 У п’єсах і романах В. Винниченка, як правило, присутні 
опозиційні пари героїв. Монологи одних наштовхуються на не менш 
пристрасні монологи інших.
 З одного боку – експериментатори, ті, про кого можна ска-
зати словами В. Вересаєва: «Кожен перетворив свою душу в якусь 
лабораторію, зосереджено обмацує свої хотіння, вимірює їх, сортує, 
спотворює, безперечно ставить над ними химерні досліди, – і зрозуміло, 
що безпосереднє життя відлітає від змучених хотінь» (сказано це було 
про героїв Ф. Достоєвського, але з точністю один до одного ці слова 
можна повторити й стосовно Винниченкових експериментаторів).
Назвемо цих самозваних апостолів «нової моралі» поіменно: 
революціонер Мартин із «Дисгармонії» (1906 р.), заводський кресляр, 

творчості письменника, де він проповідував концепт «чесності з со-
бою» або ж намагався створити позитивного героя ніцшеанського 
типу й проглянути ті масиви його творчості, де він завдяки своєму не-
абиякому художньому інстинкту переорієнтовується на інші змістові 
домінанти.
 Треба визнати, що в художньому плані вирізняються його 
оповідання – саме цей масив його творчості є найбільш перспектив-
ним щодо потрапляння у «великий час».
 Від багатьох оповідань віє добрим, співчутливим, світлим 
ставленням до людей. Чи не найбільше ця якість виявилася в циклі ди-
тячих оповідань, що склали збірку «Намисто». Вагомий гуманістичний 
зміст знаходимо в соціально загостреній тематиці багатьох творів.
 Важливо відзначити, що саме в оповіданнях критерій 
«гуманістична змістовність» гармонізує з критерієм «правдивості і 
глибини у відображенні життя». Власне гармонізація цих змістових 
вимірів є одним із потужних джерел художньої енергетики «малої» 
прози письменника. Гуманістичний зміст на рівні декларативного 
ствердження Добра (саме такий зміст характерний для масової прози 
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партієць Мирон Антонович Купченко із п’єси «Щаблі життя» (1907 р.), 
він же – центральний персонаж роману «Чесність з собою» (1909 р.), 
художник Василь Кривенко (драма «Memento», 1908 р.), лікар Зінько 
Чупруненко (драма «Великий Молох», 1908 р.), поет Вадим Стельма-
шенко (романи «По-свій» та «Божки», 1912-1914 рр.). 
 Все це – варіації одного й того ж типу соціаліста-ніцшеанця, 
людини, якою керує жадоба «переоцінки цінностей». Усі вони прагнуть 
жити згідно з власною «теорією», яка стає для них суворою догмою, 
ідолом.
 Синдром Роскольникова у соціалістів-ніцшеанців Винниченка 
виявляється в їхньому затятому бажанні довести експеримент до кінця, 
підігнавши життя під схему. Але щоразу експеримент закінчується 
трагічно… І тоді, коли в жертву «чесності з собою» приноситься ди-
тяче життя («Memento», «По-свій»). І тоді, коли «сильні особистості» 
тріумфують поруч із трупами ближніх («Чесність із собою»).
 Щоразу смерть, смерть, смерть – як плата за експерименти, за 
перебування «по той бік добра і зла» (у снах Раскольникова теж, до речі, 
люди перестали розуміти, «что считать злом, что добром...»)...

й масового кіно) генерує енергетику короткочасної дії («прочитав – 
емоційно зворушився – забув»). Довготривале генерування художньої 
енергетики, що викликає потребу ще і ще раз повертатися до тво-
ру, можливе за умови глибинного відтворення життя, тобто такого 
відтворення, що наділене ефектом відкриття нового, стимулює мис-
лення.
 Критерій «правдивість і глибина відображення життя» є винят-
ково складним. Зараз я просто не маю змоги його коментувати. Лише 
висловлю думку, що для українського письменника, незалежно від 
часу, у якому йому випало жити, питання Правди завжди перебувало й 
продовжує перебувати в контексті національної ідеї. Перебування поза 
нею для українського письменника фактично неможливе. Незважаю-
чи на абсолютну заангажованість національною ідеєю, Винниченко і в 
цьому плані виявляється наскрізь контроверсійним. З одного боку, при-
страсне зізнання: «Війнуло сьогодні Україною від якогось оповідання в 
«Червоному шляху», який переглядаю. Заболіла душа: таким ниючим, 
ридаючим болем заболіла, що аж сама похолола від страху й здивуван-
ня. Коли б за один тиждень перебуття на Україні треба було цілий рік іти 
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 З другого ж боку експериментаторам, людям «нової моралі» у 
В. Винниченка протиставлені ті, хто мучиться сумнівами й пересторо-
гами.
 У «Дисгармонії» є Мартин з його культом сили, – але є й Гриць-
ко, який кричить, що він не хоче «бути чиновником революції». Не хоче 
брехати, спотворювати високу ідею...
 У «Memento» «теоріям» Василя Кривенка найчастіше опонує 
Олеся, а потім –  і Антоніна.
 Катехізис Мирона Купченка («Щаблі життя» та «Чесність з 
собою») викликає опір у Тараса Щербини. Його передсмертний лист 
–  це моторошна інвектива, прокляття лукавим «гіпнотизерам», які 
«обіцятимуть при соціалізмі все те, що самі мають тепер», які забувають 
про дух на догоду тілові...
 Яка із цих двох антагоністичних груп героїв ближча авторові? 
А в тому-то й річ, що тут доводиться говорити про Винниченків дуалізм, 
його амбівалентну «розчахнутість» між різними позиціями. Його го-
лос присутній і в репліках Мартина, і в репліках Грицька; у монологах 
Мирона Антоновича –  і в словесних партіях Тараса Щербини... Звідси 

пішки, з захватом згодився б, і пішли б ми удвох, о, яке було б щастя!». 
З іншого – різко критичне ставлення до Винниченка та його творчості та-
ких яскравих представників націоналістичної критики, як Д. Донцов та 
Є. Маланюк. Вони виходили з характерної для українського націоналіста 
позиції, яку сформулював Д. Донцов: українська література є продук-
тивною духовною силою тільки в тих моментах, коли виховує новий 
«козацько–лицарський» у своїй суті національний тип людини. Така 
виховна інтенція ні в прозі, ні в драматургії Винниченка не відчутна.
 Жорстку, а іноді навіть і жорстоку критику Д. Донцова, Є. Ма-
ланюка розуміти можна. Але з плином часу стає зрозумілим, що такий 
підхід до Винниченка є надто спрощеним, надто одностороннім і не 
справедливим. 
 На творчість Винниченка треба дивитися як на дуже енерге-
тичну спробу виломатися із канонів тогочасної української літератури 
й піднятися на рівень, який ми називаємо європейським. Треба сказа-
ти, що ця спроба була результативною. Тут можна вказати не лише на 
успіх Винниченкових п’єс на європейських сценах, а й на суттєве роз-
ширення тематичного спектра, на створену ним модерну поетикаль-
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– відчуття «розмитості фокусу», суперечливості й парадоксальності 
авторської позиції. Підтвердженням такого висновку є щоденникові за-
писи й статті В. Винниченка: в них легко впізнати ті думки й формули, 
які письменник віддавав літературним героям, причому – героям, які 
опонують один одному.
 Винниченків дуалізм означав, що у Володимирові Кириловичу 
Винниченкові змагалися художник – і доктринер, «Достоєвський» – і 
«Троцький»…

ТЕОРІЇ ТА РЕАЛІЇ

 Безперечно, привертали увагу й програмно-теоретичні 
декларації В. Винниченка, подібні до таких висловлювань у листах до 
Є. Чикаленка: «...всякими путями, всякими способами, а ми мусимо 
стати (в культурі) на рівні з передовими націями...»; «стиль, способи 
малювання [Нечуя-] Левицького не можуть бути прикладом»; «навіть 
Тургенєв, Золя і Мопассан вже «оджили своє», а «в свій час вони тим і 
були привабливі, що посувались вперед і шукали нового».

ну систему, яка потужно резонансувала українську поетику. Останній 
момент, до речі, потребує серйозного наукового вивчення. Вважаю, що 
все це його величність Час, як головний літературний судія, врахує як 
безсумнівний набуток митця.
 Щодо заангажованості національною ідеєю, то необхідно 
відзначити, що вона все–таки спрацювала, хоч і не в тому форматі, 
який ідеалізовувався Донцовим та Маланюком. Саме тому, що Вин-
ниченко не творив у народницькому (вважай, соцреалістичному) 
плані, стали можливими такі оповідання, як «Антрепреньор Гаркун–
Задунайський», «Малорос–європеєць», «Уміркований» та «щирий» 
та ін., що вирізняються точним та глибоким критичним підходом до 
національної ментальності й фактично продовжують Шевченкову 
традицію національної самокритики.
 Одна з кращих п’єс Винниченка «Між двох сил» вирізняється 
глибоким проникненням у суть більшовизму як явища і якимось ви-
нятково щемким болем за націю, якій випала доля стати жертвою цьо-
го жахливого молоха.
 Окреме питання, що прямо стосується критерію правдивого 
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 Проте, прагнучи нових форм, письменник водночас виступав 
проти «тих кривляк, які гоняться за модернізмом і жертвують навіть здо-
ровим розсудком в своїх творах».
 Крім того, Винниченко намагався сформулювати деякі постула-
ти марксистської літератури. В статті «Спостереження непрофесіонала. 
Марксизм і мистецтво» він вів гостру полеміку з ідеологами модернізму, 
обстоюючи, по суті, принцип партійності літератури (Дзвін. – 1913. 
№12), за що був гостро розкритикований М. Євшаном. На думку В. Пан-
ченка, у постулатах В. Винниченка, в його закликах творити літературу 
суспільної дії, що вела б у «голубу далечінь», проглядали контури 
«теорій соціалістичного реалізму».
 Інша річ, – «наскільки твори Винниченка відповідали цим 
деклараціям. Полемічно загострені маніфести молодого письменника 
далеко не завжди діставали адекватне ідейно-естетичне вирішення. До 
того ж, він не скрізь з належною чіткістю визначав авторську позицію в 
своїх творах, нерідко даючи підстави для ототожнення її з висловлюван-
нями окремих героїв».

й глибокого зображення життя, є психологізм Винниченкової прози. 
Тут письменник вирізнився кількома моментами. Перший з них: Вин-
ниченко з винятковою точністю й глибиною розкрив психологію ми-
стецького обдарування (оповідання «Раб краси» і «Терень»). Другий: 
він створив блискучі зразки художнього осягнення психології натовпу 
(«Суд», «Салдатики!»).
 Виникає враження, що характерна для Винниченка 
контроверсійність серйозно завадила енергетичному потенціалу його 
творчості. Як на приклад, що контрастує із заявленою тезою, можна 
послатися на творчість Тараса Шевченка, енергетичний потенціал якої 
наділений винятково високою концентрацією.
 Крім того, у контроверсійності Винниченка треба бачити 
певний позитив. Це вулканічні викиди його могутнього художнього 
таланту. І якщо в цих викидах є чимало такого, що зараз видається 
помилковим і неприйнятним (скажімо, той же концепт «чесність з со-
бою»), то не забуваймо, що це помилкове – теж вияв таланту, і воно 
стає частиною нашого загального досвіду, хай навіть і негативного, та 
все ж цінного.
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 Його величність Час уже почав придивлятися до творчого 
спадку письменника. Окремі твори він уже відставляє вбік, можливо, 
для того, щоб відправити його в небуття. Інші перекладає в протилеж-
ний бік, можливо, для того, щоб пізніше, після додаткових випробу-
вань, возвести їх у ранг класики.
 Час уже працює. Ще п’ятнадцять років тому театри активно 
звернулися до драматургійної спадщини Винниченка. Зараз вони вже 
охололи до неї. «Конкордизм» уже прийшов до нас у рукописі, але осо-
бливого ентузіазму в книговидавців чомусь не викликає.
 Проте інтерес дослідників не згасає. Тільки за останні роки 
з’явилося ряд блискучих досліджень творчості нашого земляка. І до-
бре відомо, що вони  не останні.
 Тож не будемо втручатися в роботу його величності Часу. І не 
будемо йому підказувати, який твір у той чи інший бік ставити, бо це 
просто некоректно. Не забуваймо, що професійнішого літературного 
судді за його величність Час просто немає..

Г. Клочек

РОМАНІСТИКА

 Завдяки В. Винниченку нових ознак набув жанр українського 
реалістичного роману. Якщо наприкінці XIX ст. здобутки української 
прози пов’язувалися насамперед з романом соціально-психологічного 
типу, то на межі сторіч заявив про себе роман психологічний. Ро-
мани ж В. Винниченка прикметні вже тим, що в них відсутня гостра 
соціальна конфліктність, притаманна його ранній новелістиці. Майже 
всі вони – з життя української інтелігенції. Село в романах письмен-
ника практично відсутнє. Лише в деяких творах, таких як «Чесність з 
собою», «По-свій» вгадується кипіння соціальних пристрастей: зби-
раються на збори революціонери, десь готується страйк робітників, 
хтось згадує потрясіння, пережиті 1905 року... Мирон Купченко із 
«Чесності з собою» лише номінально заводський кресляр. Автора 
цікавлять морально-психологічні аспекти його поведінки, його «теорія» 
і здатність (чи нездатність) бути цілісною особистістю. Світ Винничен-
кових інтелігентів переважно замкнутий родинними рамками, важли-
ву роль у ньому відведено складній любовній інтризі, «трикутникам» 
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та «багатокутникам», покликаним продемонструвати химерію життя в 
його парадоксальних виявах. Світ, про який ідеться, – це повсякдення, 
в центрі його – поети, археологи, лікарі, журналісти, художники, юри-
сти...
 Крім того, в романах  В. Винниченка послаблена роль фабули, 
увага автора зосереджена на психології персонажів.
 Щодо останніх зауваг, цікавими на наш погляд, є спостереження 
В. Панченка, в яких він наголошує, що внутрішні конфлікти персонажів 
цікавлять Винниченка більше, ніж зовнішні. А звідси домінування «реф-
лектуючих» героїв, безпосередня психічна активність яких  невіддільна 
від самоаналізу, осмислення своїх життєвих принципів, цілей, цінностей, 
прагнень. Рефлексія в них є засобом самоконтролю та самовдосконален-
ня. У зв’язку з цим письменник значну роль відводив внутрішньому мов-
ленню героїв, на відміну від творення їх характерів через безпосередню 
дію, авторську характеристику, монологи, діалоги тощо. Відповідно й 
добирались прийоми (невласне пряме мовлення й внутрішні монологи, 
динамічні портрети і т. ін.) для оголення складної, часом надламаної 
психіки персонажів – очевидно, саме цим, висловлює припущення вче-
ний, можна пояснити той факт, що в романах «В. Винниченка досить 
часто зустрічаються щоденники героїв («По-свій»), листи («Хочу!»), за-
писки («Чесність з собою»). Слово «записки» навіть винесено ним у 
заголовок роману 1916 р. – «Записки Кирпатого Мефістофеля». Оповідь 
тут чи не вперше в українській романістиці ведеться від першої особи».
 Подібна складність була новою для українського реалістичного 
роману. Несподіваною, порівняно з ранньою новелістикою, виявилася 
у Винниченка-романіста й функція пейзажу. Він майже зник, за ви-
нятком хіба що розкішних описів природи в романі «Хочу!». На зміну 
сільському матеріалові багатьох Винниченкових оповідань прийшов 
урбаністичний колорит. Тим часом у новелістиці В. Винниченко зали-
шався більш традиційним, тому можна назвати лише кілька його творів 
«короткого» жанру, які ставали об’єктом гарячих суперечок, принаймні 
на рівні усних обговорень та приватного листування, – «Дрібниця», 
«Момент», «Рабині справжнього», «Те ж саме».
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«ДОСТОЄВСЬКІ» МОТИВИ І ВПЛИВИ

 Надзвичайно уважне ставлення В. Винниченка до діалогів 
споріднює його твори із романами Ф. Достоєвського. Мають вони 
вигляд словесних двобоїв, запеклих дискусій з приводу певної ідеї 
(«теорії»), що давало критикам підстави говорити про публіцистичність 
і «проповідництво» у творчості письменника. «Є в романах українського 
автора і момент поліфонії, що зближує їх з романами Ф. Достоєвського. 
Поліфонія, за М. Бахтіним, передбачає у Ф. Достоєвського «множинність 
самостійних голосів і свідомостей, які не зливаються», «множинність 
рівноправних свідомостей». «Головні герої Достоєвського не тільки 
об’єкти авторського слова [...], а й суб’єкти власного». 
 У В. Винниченка теж бачимо складну взаємодію авторського 
голосу з голосами персонажів. Критики 1910-х років сприймали моно-
логи Купченка як такі, що висловлюють авторську позицію. При цьому 
вони не помічали, що авторові близькі й сумніви Тараса Щербини – Ми-
ронового опонента. Авторське «Я» ніби розщеплюється, роздвоюється, 
і в цьому зв’язку слід говорити про Винниченкову амбівалентність. Тези  
Петра Заболотька у романі «Заповіт батьків» так само авторські, як і ан-
титези Михайла. Авторський голос розчинений у голосах різних героїв, 
які часто мають протилежні погляди.

ВИННИЧЕНКОВІ МОДЕЛІ «НОВОЇ МОРАЛІ»

 Пафос заперечення, рішучого відкидання буржуазної моралі 
як фарисейської, лицемірної, віджилої супроводжувалося у В. Вин-
ниченка активним пошуком, конструюванням моделей моралі нової, 
соціалістичної. На цьому шляху йому доводилося продиратися не тільки 
крізь павутиння стереотипів, а крізь власні ілюзії та суперечності. Але 
– світло «далекого пункту» кликало до себе темпераментного автора, 
сповненого енергії перетворення суспільних обставин (і людини – теж!). 
Була в цьому енергійному прагненні данина часові. Можна назвати три 
фактори, що зумовлювали характер Винниченкових експериментів із 
мораллю, визначали напрямок його творчих шукань.
 Творча практика В. Винниченка у 1907-1916 р. р. досить багата 
як на типологічні, так і на контактні зв’язки зі світовою літературою. 
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Існують, як відомо, різні форми міжлітературних сходжень: запозичен-
ня, наслідування, стилізація, образні аналогії, ремінісценція, алюзія, 
імпульс, літературний збіг, пародія, травестія тощо. Конструюючи моделі 
«нової моралі», В. Винниченко менше всього прагнув наслідувати чи 
стилізувати. Проте запозичення, ремінісценції й алюзії (не кажучи вже 
про імпульси, що йшли збоку, нерідко пробуджуючи бажання полеміки 
або творення власних «версій») у нього зустрічаються не так і рідко.
 Суб’єктивно Винниченко не був заперечником моралі як такої, 
він лише шукав моделі нової моралі, яка б замінила стару – лицемірну 
й анахронічну. Тим самим він підключався до тієї загальної тенденції, 
про яку у зв’язку з філософією Ф. Ніцше говорив Т. Манн: «Моральний 
критицизм був не тільки і не стільки індивідуальною схильністю самого 
Ніцше, скільки загальною тенденцією епохи. Епоха ця – кінець  століття, 
коли європейська інтелігенція вперше виступила проти ханжеської 
моралі свого вікторіанського буржуазного століття».
 Доводиться визнати, що в критичному пафосі В. Винничен-
ко був переконливішим, ніж у конструктивних аспектах свого бунту. 
Ф.  Ніцше  стимулював його до роздумів над тим, що К. Міхальський  
називає «проблематичністю, історичністю, крихкістю основних мораль-
них  понять, які формують наші знання і поведінку (таких, як «правда», 
«брехня», «добро», «зло»...). Чи не найхарактернішим прикладом цього 
є п’єса В. Винниченка «Брехня» (1910).

АВТОР І ГЕРОЙ

 Тут неминуче постає питання про стосунки автора і героя, про 
авторську позицію у Винниченкових творах.
 У критиці низка персонажів не раз ототожнювали-
ся з літератором, а тим часом Винниченку-художнику властива 
амбівалентність, яка й визначає  його стосунки з героями. 
 Підтвердженням цього є щоденникові записи й листи пись-
менника – думки, висловлені в них, впізнаються в словесних партіях 
героїв-антагоністів! В. Винниченко пропускає крізь себе різні голоси 
життя, влаштовує експеримент, щоб вивести певну закономірність. Але 
в таких випадках художній результат не завжди збігається з авторсь-
ким наміром. Сказатися може щось інше – не те, що передбачалося 
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початково,  наприклад, про бісівщину «нових людей», отих численних 
соціалістів-ніцшеанців, які дали собі право «виправляти» життя. Чим не 
«достоєвський» мотив?
 Є. Чикаленко згадував, що Недоторканий мав прототипа – яко-
гось О. Бородая, українця-емігранта, американського громадянина, 
інженера-електротехніка за фахом. «Людина вже  літня, але надзвичайно 
завзята, хоч настроєна вже занадто шовіністично проти всього московсь-
кого, –  писав про нього  Є. Чикаленко.  –  В. Винниченко дуже влучно 
змальовував цей тип в своєму чудовому оповіданні «Поміркований та 
Щирий». Ця «щирість» переходила у Бородая вже всякі межі дозволено-
го, а тому з ним небезпечно було бувати між людьми, щоб не вскочити в 
якусь халепу».
 Кілька свідчень мемуариста про подібні халепи варто по-
дати детально – тоді  більш зримо постане «натура», з якої писався 
Винниченків персонаж:
 «Тоді це вже був зовсім сивий дід, великий на зріст, огрядний, 
з великою лисою головою і довгими білими запорозькими вусами. Сам 
він себе називав «американським гайдамакою». Хоч він і справді мав 
вигляд гайдамаки, але в дійсності це був досить сентиментальний  
український ідеаліст, що здавалося тільки удавав із себе якогось хижа-
ка. … Таких завзятих, інтенсивних  українців у нас тоді ще не було. 
Москалів він ненавидів усією душею, і при сутичках з ними губив усяку 
рівновагу і раз у раз попадав з ними у конфлікт...
 Коли він якийсь час проживав у Львові, то навмисне шукав су-
тички з москвофілами, щоб, як він казав, «помочити руки в кацапській 
крові».
 Одного разу зайшов він з рецептою до аптеки за ліками. 
Аптекар-жид сказав йому по-польському:
 –  Проше за пул-годзіни.
 –  Як? - питає Бородай, наче не розуміючи. Аптекар повторив, 
тоді Бородай з притиском зауважив йому, щоб той відповів йому по-
українському, бо Львів – українське місто.
 Тут стояв якийсь добродій і, думаючи, що Бородай не розуміє 
польської мови, ввічливо сказав по-московському:
 –  Они говорят, что будет готово через полчаса.
Бородай скочив, як опечений, і накинувся на того добродія, як лютий 
звір.
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 –  Ах ти, мордо кацапська! Я виїхав з Росії  і думав, що вже 
не почую цієї «падлючої» мови, а ти, московський задрипанець, і тут 
загиджуєш нею повітря!
 А коли обурений добродій щось відповів, то Бородай накинувсь 
на нього з палицею. Переляканий аптекар вискочив з ґвалтом на вулицю. 
Прибігла поліція і, посадивши обох до фіакра, повезла списувати прото-
кол. Дорогою виявилося, що той добродій зовсім не москвофіл, як думав 
Бородай, а поляк з Росії, який теж ненавидить москалів. Тоді Бородай 
чемненько перепросив його, але все ж таки мусів заплатити штраф за 
бешкет в публічнім місці.
 Коли прийшла до Києва звістка про атентат Січинського 
на  А. Потоцького, то Бородай, їдучи зо мною в трамваї, на ввесь ва-
гон хвалився, що то він подав приклад галичанам, розбивши голову 
москвофілові у Львові, який наваживався говорити з ним «цією падлю-
чою мовою».
 Отож за літературним героєм твору, що його Є. Чикаленко виз-
нав «чудовим оповіданням», стояла вельми екзотична реальна особа!

«БІСІВЩИНА»

 Винниченку діставалося від М. Горького і більшовицької кри-
тики за знімання романтичних шат із революціонерів (з тих же мотивів 
звинувачувався в реакційності й автор «Бісів»). Насправді ж він – на 
відміну від Ф. Достоєвського – не ставив під сумнів саму революцію 
(бо ж і сам належав до тих, хто наближував її), проте «бісівське» на-
чало в ній не проходило повз його увагу. «Бісівщина» за Винниченком 
має чітко окреслені ознаки, на які спрямовуються викривальні інтенції 
митця.
 По-перше, це лицемірство, дисгармонія між ідеалами і 
революційною практикою, між гаслами і реальними діями. 
 По-друге, це знеособлення «Я», знецінення особистості, 
принесеної в жертву культові «Ми», що також нічого доброго не віщувало. 
 По-третє, симптоматична з’ява зловісних по-
статей партійних догматиків-функціонерів, які виступа-
ють як жорстокі виконавці якоїсь бездушної «волі партії»
(Абстракт у «Великому молоху», Цінність Маркович у «Базарі»).
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ЛЮДСЬКІ «БЕЗОДНІ»

 Із Ф. Достоєвським українського письменника зближував 
інтерес до безодень, до останніх питань, до людського підпілля. Саме 
тут криється одна з причин роздратованого відгуку В. Леніна про роман 
В. Винниченка «Заповіт батьків».   
 У «Заповіті батьків» справді є очевидні перегуки з 
Ф. Достоєвським. Фінал твору дуже нагадує фінал «Злочину й кари». 
Тоня, ця страждаюча «повія мимоволі», яка вирушає на каторгу з Пе-
тром Заболотьком, як літературний персонаж своєю появою цілком 
завдячує Соні Мармеладовій. У дусі Ф. Достоєвського – і полеміка щодо 
«матеріального» й «духовного» в людському житті з характерним вис-
новком Заболотька про те, що лихо – не лише від «соціальних умов», а й 
від неготовності людини до морального самовдосконалення.
 Але, солідаризуючись із Ф. Достоєвським щодо ролі мораль-
них чинників, В. Винниченко шукав опори не в християнських чес-
нотах, а в «новій моралі», знову – як і в багатьох інших своїх творах 
– виявляючись переконливішим у розвінчанні старих «божків», аніж 
у моделюванні того, що має замінити їх. Не випадково Заболотькова 
«проповідь виправдування проституції», як і загалом його мораль «без 
берегів», викликає протидію його брата, соціаліста Михайла.
 Роман «Заповіт батьків» має очевидні художні слабини 
(переускладненість «чоловічо-жіночих» стосунків у сюжеті; надміру 
форсований публіцистичний елемент; химерність і наївність централь-
ного героя; «обридливий психологізм», на який звертав увагу М. Зе-
ров...). Проте, зрозуміло, він ніяк не заслуговував на ту сумну долю, 
яка була спричинена «канонізацією» критичного відгуку, що зустрівся 
в одному з приватних листів В. Леніна.

СУПЕРЕЧНІСТЬ «ХУДОЖНИК – ДОКТРИНЕР»

 Винниченків антиутопізм дивним чином поєднувався з 
утопізмом, відчуття «бісівщини», провіщення моторошної плати за 
насилля над життям уживалися з конструюванням «нової моралі», в 
якій виразно відчувалося відлуння соціалістичної доктрини. В цьому 
розумінні у В. Винниченкові змагалися «Достоєвський» (художник) –   
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і «Троцький» (доктринер). Суперечність між ними помітна в багатьох 
творах письменника.
 Свого часу М. Салтиков-Щедрін спостеріг, що Ф. Достоєвський 
«вступає у сферу передбачень і передчуттів, які є метою не безпосередніх, 
а дуже віддалених пошуків людства». Зокрема, писав М. Салтиков-
Щедрін, він прагне «зобразити... людину, яка досягла повної моральної і 
духовної рівноваги.... І що ж? не дивлячись на осяйність такого завдан-
ня. ... Достоєвський, анітрохи не вагаючись, тут же сам підриває свою 
справу, виставляючи в ганебному вигляді людей, чиї зусилля цілком 
спрямовані в той же бік, у який, напевно, націлена й заповітна думка 
автора».
 У В. Винниченка  –   дуже схожа суперечність: він теж зображує 
героя, який начебто відповідає уявленням про належне («сильна 
особистість», яка відкидає лицемірну суспільну мораль і хоче жити за 
новими, більш досконалими принципами), –   але в тім то й річ, що сам 
же письменник і «підриває свою справу», оскільки виявляється, що його 
«сильні особистості» мають досить монструозний вигляд.
 Це глибока внутрішня колізія Винниченка-художника: він весь 
час поривався виносити на обговорення суспільства гострі проблеми, 
пропонуючи свої «сценарії щастя» і навіть впадаючи в «малахіанство» 
(за що його згодом пародіюватиме автор «Народного Малахія» 
М. Куліш), – і, разом з тим, утопізм у нього не був безоглядним, оскільки 
«нейтралізувався» антиутопізмом.

ДРАМАТУРГІЯ: ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

 Cтape й нове  переплітаються і в драматургії В. Винниченка. На 
думку Л.  Мороз, «за багатьма зовнішніми ознаками п’єси В. Винничен-
ка видаються ближчими не так до української класичної традиції, як до 
західноєвропейської так званої нової драми». Дослідниця аргументовано 
доводить спорідненість драматургії В. Винниченка з «новою драмою». 
Полемічною є лише її теза про домінанти («не так до української, як 
до західноєвропейської»). Зв’язок із українською класичною традицією 
лише констатується але не увиразнюється. А він, безперечно, був, і до-
сить очевидний.
 Зупинимося зокрема лише на одній лінії цього зв’язку – на еле-
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ментах мелодрами в деяких п’єсах В. Винниченка. 
 Мелодрамі, як відомо, притаманні перебільшена емоційність, 
гостра інтрига, тенденційна моралізація. Яскрава видовищність, для по-
силення якої використовувалися складні декорації та сценічні ефекти, 
мала викликати в глядача (читача) хвилю емоцій. Розчулення, обурення, 
жалість, гнів  –   важливі чинники того емоційного потрясіння, на яке 
розрахована мелодрама.
 У п’єсах В. Винниченка фатальній грі пристрастей відведено 
чимало місця. У ранній молодості він, пародіюючи «малоросійську 
драму», кепкував над провінційною гаркун-задунайщиною і навіть 
висміював «типове» сценічне дійство із штучними афектаціями, 
«страшними позами», надсадним реготом виконавців ролей. Пізніше, 
в п’єсах «Молода кров» та «Співочі товариства», теж пародіює штам-
пи (зокрема поширений сюжет про нещасливу любов бідної дівчини 
до панича). Проте у власній творчій практиці Винниченко не поривав 
з традицією, навіть тією, яку висміював. Ось і мелодраматизм виявився 
не таким уже й зайвим у його драматургії. Достатньо звернути увагу на 
велику кількість самогубств (і загалом смертей) у фіналах п’єс.
 Шукає і знаходить смерть революціонерка Маруся, яка перед 
тим із «ідейних» міркувань спотворила свою вроду, обливши обличчя 
кислотою, а потім пересвідчилася, що її самопожертва була марною 
(«Базар»).
 Випиває ціанистий калій Наталя Павлівна, яка не має інших 
доказів своєї любові («Брехня»).
 Випиває отруту і Родіон Лобкович з «Пригвождених».
Накладає на себе руки Софія Сліпченко через свій мимовільний гріх 
перед родиною й Україною («Між двох сил»), революціонерка Марія 
Ляшківська випиває отруту, програвши «дуель» жандарму Сталинсько-
му («Гріх»).
 А «дикі» й «скажені» екзальтації персонажів у п’єсах 
«Дисгармонія» та «Щаблі життя»? А розігрування мотиву дитини – 
іграшки в руках дорослих (деякі сюжетні перипетії в п’єсах «Memento», 
«Чорна Пантера і Білий Ведмідь», «Натусь», «Закон» випередили в часі 
експлуатовані пізніше в телевізійних «мильних операх» латиноамери-
канського походження). А сцени, в яких прислужник жандармського 
полковника Сталинського Ніздря підслуховує розмови революціонерів, 
сховавшись у шафі («Гріх»)? А «розправа» Чорної Пантери над карти-
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ною чоловіка, яку вона розпанахує ножем, щоб позбутися мистецького 
твору –   «суперника» її дитини? Тож, як бачимо, опора на «українську 
класичну традицію» у Винниченка-драматурга була очевидною, і спра-
ва не лише в мелодраматичних елементах. Можливо, це той випадок, 
коли свідома установка («дайош психологічну Європу!», як сказав би 
Хвильовий) доповнювалася мимовільним урахуванням досвіду М. Кро-
пивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, попри всі полемічні 
ескапади В. Винниченка?
 Реалізм прози й драматургії В. Винниченка мав риси 
маргінальності. Збагачений новими художніми течіями, він поставав в 
оновленій, власне  –   неореалістичній якості.

ЛИСТ-РЕПЛІКА Є. ЧИКАЛЕНКА ВІД 14 ЖОВТНЯ 1909 р:

 «Давно я умовляю В. К. Винниченка, щоб писав п’єси для теа-
тру. Я доводив йому, що це тепер одинокий рід української літератури, 
що дає забезпечення авторові. Коли п’єси ставляться на сцені, то за 
них іде авторові поактна плата. Труп у нас українських сила, і якби 
вони ставили п’єси Винниченка, то він міг би міг мати дуже добрий 
заробіток. Те саме я раз у раз кажу й Олесеві.
 Винниченко, здавалося, зовсім переконався моїм доводами і 
обіцяв писати для театру. Олесь теж. Але обидва вони висловились, 
що не вважають можливим писати п’єси такі, аби їх тільки стави-
ли на сцені; обом їм хочеться писати п’єси, непохожі на теперішній 
український репертуар, їм хочеться сказати щось нове, зробити епоху 
в українському театрі.
 І от Винниченко написав цілий ряд п’єс, і справді вони несхожі 
на теперішній український репертуар, але ж і для сцени вони зовсім 
непридатні. Помимо того, що всі вони трактують всім уже обридле 
полове питання, вони зовсім нехудожні і несценічні. Ніяка трупа їх не 
поставить, та певне, й цензура не дозволить.
 Нарешті в цім році написав він п’єсу, про яку сам висловився, 
що вона вже і цензурна, і сценічна. Але я, прочитавши її у «ЛНВіснику», 
прийшов до переконання, що й ця п’єса не побуває на сцені.
Хоч вона, справді, і сценічніша за попередні, але по ідеї і по виконанню 
якась ненатуральна і просто гидка.
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 Більшість персонажів і герой  –  босяки і розмовляють вони 
таким жаргоном, що гидко читати.
 Герой п’єси  –  босяк, очевидно, симпатія автора, щоб помсти-
тись, умисне заражує себе сифілісом і потім заражує зрадницю-милу і 
розлучницю-панну.
 Безперечно, це оказія, якої не бувало і не може бути. Цілком 
натурально, коли хворий на сифіліс з якихось мотивів чи й без усяких 
мотивів заражує когось, але ніяк не можна уявити собі, що хтось на-
вмисне сам себе заразив, аби заразити когось іншого. Це вже просто 
комізм, і справедливо М. Садовський іронічно каже, що Винниченко, 
очевидно, розробив у цій п’єсі відомий анекдот:
 Гімназист звертається до знайомого лікаря з проханням при-
щепити йому сифіліс. Лікар, страшенно здивований, але зацікавлений, 
розпитує: нащо, для якої потреби?
 – Я хочу помститись учителю математики.
 – Але як саме?!
 – Я заражу нашу покоївку.
 – Ну?
 – А вона тата, а тато  –  маму, а мама  –  учителя.
 Отаке комічне вражіння робить і остання п’єса Винниченка. А 
шкода! Як би він не мудрствував лукаво, то міг би писати хороші п’єси 
для театру. Але, очевидно, він пропав для сцени; тепер одна надія на 
Олеся».

НАТУРАЛІЗМ

 «Щоб зрозуміти дореволюційні драми й романи Винниченка, 
треба придивитися до натуралізму», –  такого висновку дійшла Р. Багрій, 
досліджуючи проблеми «сексу і подружжя» в романі «Записки Кирпатого 
Мефістофеля». Висновок цей зовсім не безпідставний.
 Натуралізм, як відомо, передбачав застосування принципів науко-
вого підходу до феномена людини. «У художника та ж відправна точка, що 
й у вченого, –  наголошував Еміль Золя, –  він дивиться на натуру, в нього 
є своя апріорна ідея, і він працює згідно з нею. Він не буде схожий на вче-
ного тільки в тому разі, якщо, втілюючи свою апріорну ідею, не перевіряє 
шляхом спостереження й експерименту, чи правильна вона».
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 В. Винниченко, виношуючи задум того чи іншого твору, нерідко 
брався за дослідження, перевірку шляхом експерименту певної ідеї. Він 
мав звичку опрацьовувати спеціальну наукову літературу, в якій йшло-
ся про природу людини (праці з психології, фізіології). Д. Гусар-Струк 
не випадково звернув увагу на один із автокоментарів В. Винниченка з 
приводу «Щаблів життя»: «...я взяв неіснуючу людину, окремі риси якої 
я зустрічав у живих людей, ввів її в коло своїх почуттів та думок і зму-
сив увійти з сими висновками в реальне, дійсне життя. Я написав п’єсу 
«Щаблі життя», де описав ті наслідки приложення сих висновків до ото-
чуючого життя, які я почасти пережив сам і які з логічною необхідністю 
витікали зі стану речей», тобто художник ставив перед собою завдан-
ня, вельми схожі з науковими. Його цікавила роль інстинктів  –  і він 
влаштовував своїм героям випробування, ставлячи їх у певні ситуації, 
щоб прийти до пізнання закономірностей (варто пригадати Винниченків 
запис у щоденнику про його бажання виявити закономірності появи не-
щасливих шлюбів). Його турбувало питання про мету і засоби – і він ек-
спериментував, перебираючи різні варіанти розв’язання цієї проблеми...
 Можна погодитися з Д. Гусар-Струком щодо механізмів Вин-
ниченкових дослідів: «Винниченко не проповідував ні сакрального 
індивідуалізму, ні тотальної аморальності, ні проституції, ні брехні, 
ні вільної любові, ні звіриного віддання хоті. Радше він старався 
перевірити, чи ідеї, які в теорії звучать прекрасно, здійсненні, і які з них 
виринають наслідки. Якби він жив сьогодні, він напевно проаналізував 
би в своїй художній лабораторії такі сучасні явища, як родження дітей в 
пробірці, чи штучне запліднення, чи материнство за допомогою матері-
сурогата». Додамо лише, що перевірка ідей у В. Винниченка, як пра-
вило, завершується негативним результатом: вони (ідеї) не витримують 
випробування реальним життям, яке завжди виявляється багатшим за 
схему, не передбачуванішим, стихійнішім і, зрештою, привабливішим. 
Втім, важливо наголосити саме на спорідненості Винниченкової 
художньої лабораторії з лабораторіями фізиків, біологів чи хіміків. Та-
кому, як у Винниченка, підходу до творчості, напевно, аплодував би 
Е. Золя.
 Крім того, натуралізм великого значення надавав біологічним 
началам людської поведінки. «Людина для Золя передусім біологічна 
істота», –  зауважував з цього приводу О. Анікст, додаючи, проте, що 
французький романіст брав до уваги й фактор середовища. І все ж 
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натуралізм не був би натуралізмом без фізіологічних чинників, без 
дослідження впливу спадковості на характер людини. А хіба немає та-
кого ж зацікавлення «мохноногими» біологічними програмами, грою 
інстинктів та пристрастей у драмах В. Винниченка «Чорна Пантера і 
Білий Медвідь», «Пригвождені», «Мохноноге», у романі «По-свій»? 
Натуралізм, крім того, означає відверте зображення фізіологічних 
аспектів людського життя. У цьому зв’язку варто нагадати, що деякі сце-
ни в новелах «Рабині справжнього», «Чудний епізод», у п’єсі «Щаблі 
життя» Є. Чикаленко називав порнографічними, а І. Нечуй-Левицький 
взагалі зараховував В. Винниченка до «еротоманів». Варто згадати 
й той факт, що збірник «Земля» з романом «Чесність з собою» було 
конфісковано, а видавців притягнуто до судової відповідальності: цен-
зура виявила в цьому творі українського автора не лише схвалення теро-
ризму, а й «елементи порнографії».
 Щодо «порнографії», то такі присуди видаються нині 
перебільшеними (вони можуть бути цікавими для з’ясування динаміки 
моральних уявлень в одному й тому ж суспільстві протягом певного 
історичного часу), чого не можна сказати про натуралістичні описи 
(сцена пологів у новелі «Баришенька», деякі одкровення героя новели 
«Дрібниця (Моє останнє слово)»...).

«КОРОТКИЙ ЖАНР»

 Хоча гострополемічні романи й драми В. Винниченка дещо 
заступили новелістику письменника, саме в «короткому жанрі» його 
художні здобутки особливо яскраві. Від соціально-психологічного 
оповідання він ішов до новели, в якій соціальні колізії поступалися 
психологічним завданням. Новелістичній поетиці Винниченка при-
таманна опора на динамічну фабулу, в основі якої – історія, випадок, 
пригода, екстремальні обставини. Незвичайні ситуації стають момен-
том істини, висвітлюючи несподівані метаморфози, що відбуваються з 
героями. А вони, в свою чергу, зайвий раз засвідчують парадоксальність 
художнього мислення письменника.
 Винниченко-новеліст художньо досліджував психологію 
взаємин вождя та маси, психологію натовпу («Суд», «Солдатики!», «Сту-
дент»), тим самим збагачуючи людинознавчу скарбницю «малої прози». 
Адже психологічний аналіз «масової психології» був малодослідженою 
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сферою і в європейській прозі (В. Винниченко, по суті, продовжував 
лінію автора «Жерміналю» Е. Золя, якого теж цікавила психологія 
окремої людини і маси в момент великих соціальних потрясінь).
 Деякими рисами Винниченкова новелістична поетика 
споріднена з Мопассанівською (значна роль пригоди, випадку в сюже-
тах, введення «внутрішнього оповідача»...).
 У низці новел В. Винниченко використовує прийоми буфона-
ди, анекдоту, фейлетону, фарсу («Малорос-європеєць», «Уміркований» 
та «Щирий», «Записна книжка»). У кількох новелах курйозів створено 
колоритні типи-маски (передусім  –  лики малоросійства).
 М. Зеров вважав, що в період з 1907 до 1920 року В. Винничен-
ко віддавав перевагу «імпресіоністичній новелі». З цим твердженням 
погодитися нелегко. В. Агеєва, яка спеціально досліджувала українську 
імпресіоністичну прозу, доводить, що імпресіоністи, зосереджую-
чись на «конкретних феноменах», «ігнорували проблеми причинності, 
соціальної, біологічної, генетичної обумовленості». Для імпресіонізму 
цікавою є «мить, а не тяглість». Довіра до конкретного сприйняття й 
абстрагування від попередніх знань означали, що чуттєве враження 
від реальності важливіше за саму реальність. Світ поставав святковим 
і барвистим, оскільки йому, «побаченому заново», мовби поверталася 
первозданність.
 У творах імпресіоністів, як правило, автор відходить на дру-
гий план, а випадкове, індивідуально-неповторне стає таким же повно-
правним компонентом художньої системи, як і соціальне, масове. «Роль 
сюжету дуже послаблена», натомість перевага віддається настрою, а 
«логічний зв’язок між окремими картинами, епізодами іноді зовсім не 
простежується». Чи є все це у прозі, зокрема новелістиці В. Винничен-
ка? Очевидно, що ні.
 На відміну від імпресіоністів, у яких поведінка, характер, ду-
шевний стан героїв не зумовлені соціальними, біографічними чи яки-
мись іншими чинниками, а «приватний час окремого героя» лише 
пунктирно пов’язаний з «великою історією», у Винниченка-новеліста 
домінує реалістичне начало. Зображальне, об’єктивне, життєподібне, 
відтворювальне начало визначає стиль його новелістики, домінуючи 
над виражальним, суб’єктивним, умовним, перетворювальним. Лише 
в деяких творах з’являється «символістика»: написання абстрактних 
понять з великої літери, деяка «позачасовість» обставин, притчевість, 
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образна багатозначність. У цьому плані прикметними є новели «Дим», 
«Рабині справжнього», «Таємна пригода», «Момент» та деякі інші. Оче-
видно, саме вони дали певні підстави М. Зерову говорити про поворот 
В. Винниченка до «імпресіоністичної новели», що підтверджує загаль-
ну тезу про дифузію, взаємопроникнення стилів в українській літературі 
на початку XX ст., а також перехідні явища в ній. 

НЕОРОМАНТИЗМ

 Менш вловимий зв’язок творчості В. Винниченка з неороман-
тизмом, хоча саме на ньому наголошувала Леся Українка. Оповідання 
«Голота», вважала вона, нагадує «Ткачів» Г. Гауптмана, «драматур-
га ново-романтика, який пройшов крізь горнило і романтизму, й 
натуралізму. Для п. Винниченка, як і для Гауптмана, людина натовпу 
вже не бутафорська приналежність, як це було в старих романтиків, не 
манекен для примірювання костюмів, зшитих з «людських документів», 
як це було в натуралістів, ні, в них «людина натовпу» –  людина в по-
вному розумінні слова: але вона не виділена з натовпу, вона, навпа-
ки, залишена в своєму середовищі і разом з ним висунута на перший 
план так близько, що й середовище перестало вже здаватися фоном, 
розділившись на рівноцінні, але нерівнозначні постаті».
 Натовп цікавив неоромантиків не як безлика маса, а як «зібрання 
певних особистостей», їхнє гасло  –  «кожна особистість суверенна». 
Ось і в «Голоті» Леся Українка побачила реалізацію саме такої настано-
ви.
 В. Агеєва, констатуючи наявність сильної романтичної традиції 
в українській культурі, логічно пов’язує відродження цієї традиції на 
початку XX ст. з загальним національно-культурним піднесенням, 
внаслідок чого «неоромантичний культ «краси і сили», уславлення 
діяльного, сильного героя-бунтаря, часто героя-надлюдини, піднесеної 
над сірою буденщиною, неприйняття старого рабського світу й віра 
в можливість становлення світу нового, побудованого за законами 
гармонії й краси, як ніколи, відповідали духові часу».
 Винниченків «герой-бунтар» виглядав досить специфічно на 
тлі інших персонажів української неоромантичної прози й драматургії 
(з огляду на насподіване поєднання «соціалізму» та «ніцшеанства»), але 
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він і справді несе в собі виклик дійсності. Інша річ, що його «моделі» 
досконалішої дійсності  химерні й кручені; об’єктивно вони навіть 
здатні породити сумнів у привабливості мрії, до якої пориваються 
бунтарі Винниченка з їхніми вельми ризикованими «експериментами».

«ЖИВИЙ СИМВОЛ»

 На думку Л. Мороз, у творах В. Винниченка є й інгредієнти по-
етики символізму. Однак дослідниця наголошує на тому, що йдеться не 
про символізм чи експресіонізм як більш-менш цілісний напрям, а про 
наявність притаманних їм мистецьких прийомів. Власне, вона розвиває 
думку М. Вороного про «драму живих символів», яку той ще 1911 року 
обгрунтовував у кількох своїх статтях. «Живі символи» М. Вороний 
знаходив у новій (чи неореалістичній) драмі, представленій іменами 
Ібсена, Пшибишевського, Виспянського, Гауптмана, Чехова, Винничен-
ка. Інтрига, зовнішні обставини, побутові ознаки в ній, писав М. Воро-
ний, відсуваються на другий план; на першому ж постає «страшливий 
образ кривавого бойовища в душі людини». 
 На зміну монологам як ненатуральній і мало вдячній формі для 
інтерпретації внутрішніх переживань прийшов живий символ. Виймаю-
чи з душі дієвої особи все те, що становить трагедію її життя, автор 
утворює нову постать, утворює проект внутрішньої боротьби і конфлікту, 
і вже має дві сильні постаті, що раз у раз впливають одна на одну. Ця 
друга постать, будучи символом, є разом і реальністю, є приятелем чи 
другом, невідомою і укритою на дні душі силою, що уявляється нам в 
мріях-снах, уяві й пречуттях, або ж страшним гостем, що загніздився в 
серці людини; ця постать, з вигляду реальна, в істоті символічна, не по-
винна тратить враження таємничості або якогось скритого і глобального 
значення. Як приклади «живих символів» М. Вороний називає кілька 
персонажів із  «Золотого руна» С. Пшибишевського, «Весілля» С. Ви-
спянського, «Жінки з моря» Г. Ібсена, «Самотніх» Г. Гауптмана, а та-
кож Івана Стратоновича й Сніжинку з драм В. Винниченка «Брехня» та 
«Чорна Пантера і Білий Ведмідь».
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ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

 Щодо розуміння самого призначення літератури, В.Винниченко 
не акцентував увагу на самоцінності мистецтва, на ролі митця-месії, 
пророка, рукою якого водить сам Бог; письменник стояв на позиціях 
народників: творчість для нього є свідоме служіння народу, а література 
виконує функції соціального педагога.
 Революціонер-практик, один із лідерів українських соціал-
демократів, він і творчістю своєю прагнув втручатися в життя, щоб 
змінювати його. Закономірно виникає питання: «Чи ж дивно, що деякі 
ранні твори письменника мали відверто агітаційний характер і навіть 
видавалися як... партійна література, чи дивно, що сучасники, напри-
клад, Євген Чикаленко, Леся Українка помічали в його романах та 
п’єсах проповідницьке начало, оголену тенденційність?». 
 В. Винниченка вабила не стільки власна реалізація через 
творчість, скільки суспільний ефект слова, можливість його впли-
ву на суспільство, тобто свій обов’язок художника, він вбачав у тому, 
щоб виносити на обговорення суспільства злободенну проблемати-
ку і тим самим виконувати «провокативну» місію. У творах В. Вин-
ниченка помітний той публіцистичний, «трактатний» елемент, який 
пізніше, особливо вже в останній період творчості, стане домінуючим 
(«Лепрозорій», «Нова Заповідь», «Слово за тобою, Сталіне!» та ін.). 
В. Винниченко пропонував суспільству «сценарій щастя», «справедли-
вого устрою світу» –  такого, яким він його уявляв.
 Таким чином, формально перебуваючи в таборі затятих ворогів 
модернізму, В.Винниченко творчо скористався здобутками цього на-
пряму, а як художник, не особливо дослухався власних естетичних док-
трин: стихія таланту веліла йому дотримуватися не стільки принципу 
партійності, скільки принципу Олафа Стефензона – героя однойменної 
новели: «Техніка? Форма? Давайте її сюди, давайте найкращу, 
найдосконалішу форму: імпресіонізм, примітивізм, натуралізм, чорт-
біс, все, що може найкраще обкреслити людину, давайте все сюди!»
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ЛІТЕРАТУРНО-КРАЄЗНАВЧА РЕФЛЕКСІЯ 
ВІД ВОЛОДИМИРА БОСЬКА

НА  ВИКРИТТЯ  КУЛЬТУ  ОСОБИ  СТАЛІНА  ХРУЩОВА  
НАДИХНУВ... ВИННИЧЕНКО

 Жоден з українських письменників не мав такої популярності в 
Російській імперії, як наш земляк Володимир Винниченко (1880 – 1951). 
Майже всі його твори відразу перекладалися російською мовою, включали-
ся в різноманітні антології, виходили багатотомні зібрання романів, повістей, 
оповідань та п’єс. Винниченко був, що називається, модним письменником. А 
це ж, не забуваймо, – срібний вік російської літератури! Його твори викликали 
в одних захоплення, в інших – роздратування, але байдужими читачів вони не 
залишали. Навіть вождь світового пролетаріату не полінувався почитати Во-
лодимира Кириловича, зокрема роман «Заповіт батьків». Ох і розгнівався ж 
Володимир Ілліч, у листі до Інеси Арманд назвавши його «архискверным под-
ражанием архискверному Достоевскому».
 Чому найгеніальнішого російського письменника Ленін обізвав 
«архискверным», зрозуміло: у пророчому романі «Біси» Федір Михайлович 
з вражаючою художньою силою викрив людиноненависницькі «прожекти» 
революціонерів. Отож опинитись в одній компанії з Достоєвським – уже вели-
ка честь. 
 А от на одного зі спадкоємців Леніна – першого секретаря ЦК КПРС 
Микиту Хрущова – твори нашого земляка, прочитані у дитинстві, справили 
незабутнє враження, стали своєрідним «підручником життя». Нинішнього 
року у Москві побачила світ книга визначного російського мислителя та пись-
менника Федора Бурлацького «Никита Хрущев и его советники – красные, 
черные, белые». Федір Михайлович, до речі, – українець за походженням, був 
впродовж багатьох років радником Хрущова, Андропова та Брежнєва. Ось що 
розповів Микита Сергійович (у викладі Бурлацького) на нараді представників 
комуністичних та робітничих партій, що проходила у Кремлі 1960 року:
 «Вот меня часто спрашивают, как это я вдруг вышел и сделал тот 
доклад на XX съезде. Столько лет мы верили этому человеку.  Поднимали его.  
Создавали ему культ.  И риск тоже был огромен. Как еще отнесутся к этому 
руководители партии и зарубежные деятели, и вся наша страна? Так вот, я 
хочу рассказать вам историю, которая мне запомнилась с детства, еще когда 
обучался грамоте. 
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 Была такая книга «Чтец-декламатор». Там печаталось много очень 
интересных вещей. И прочел я в этой книге рассказ, автора не помню. Сиде-
ли как-то в тюрьме в царское время политзаключенные. Там были и эсеры, 
и меньшевики, и большевики. А среди них оказался старый сапожник Пиня, 
который попал в тюрьму случайно.  Ну, стали выбирать старосту по каме-
ре. Каждая партия предлагает своего кандидата. Вышел большой спор. Как 
быть? И вот кто-то предложил сапожника Пиню, человека безобидного, не 
входящего ни в одну из партий. Посмеялись все, а потом согласились. И стал 
Пиня старостой. Потом получилось так, что все они решили из тюрьмы бе-
жать.  Стали рыть подкоп. Долго ли рыли, неизвестно, только вырыли. Ну, и 
тут возник вопрос, кому идти первым в этот подкоп. Ведь, может, тюрем-
ное начальство уже дозналось о подкопе и ждут там с ружьями. Кто пер-
вым будет выходить, того первым и смерть настигнет. На эсеров-боевиков 
– указывают, а те на большевиков. Но в этот момент из угла поднимается 
старый сапожник Пиня и говорит: «Если вы меня избрали старостой, то мне 
таки и надо идти первым». Вот так и я на XX съезде. Уж поскольку меня 
избрали первым, я должен, я обязан был, как тот сапожник Пиня, сказать 
правду о прошлом, чего бы это мне ни стоило и как бы я ни рисковал».
 Ну, а до чого тут, запитаєте, Винниченко? Лише ті літературознавці, 
хто читав оповідання Володимира Кириловича «Талісман», наважаться при-
пустити, що Микита Сергійович переповів його фабулу. Однак ця версія вида-
валась настільки фантастичною, що всерйоз її ніхто не сприймав. Вперше про 
це «темне місце» у книзі Ф. Бурлацького я дізнався від колишнього завідувача 
відділу рідкісної книги та краєзнавства ОУНБ імені Д. Чижевського Олексан-
дра Чуднова. Через нашого земляка Віктора Петракова, який очолює департа-
мент Міністерства культури Російської Федерації по поверненню культурних 
цінностей, він пробував звернути увагу Ф. Бурлацького на разючу схожість його 
викладу сенсаційного визнання Хрущова з твором Винниченка. Безуспішно! 
Так би це питання (твір якого письменника мав на увазі Микита Сергійович) 
і залишилося нез’ясованим, аби не оприлюднення стенограми, яка вважалась 
знищеною, виступу лідера КПРС перед радянською творчою інтелігенцією. 
Автор цих рядків випадково натрапив на неї у журналі «Огонек» ( 2002 р.). 
Втім, судіть самі й порівнюйте:
 «Мне нравился у Винниченко рассказ «Пиня». Там показан еврей в 
тюрьме. Сидела группа в тюрьме, и вот среди этих арестованных был анар-
хист, такой удалый, знаете. Героический человек. И вдруг этот еврей Пиня, 
совершенно забитый такой, скромный человечек, – но, с точки зрения анар-
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хиста, совершенно беспомощный человек – приходит в камеру. Чтобы дока-
зать на практике никчемность власти и правоту взглядов анархистов, Пиню 
выбрали старостой. И когда он стал старостой, он стал распоряжаться, 
кому парашу выносить. А когда эта камера задумала бежать и они сдела-
ли подкоп, кто же первый должен через дыру бежать? И бросили жребий 
– анархисту первому выпала честь бежать, и он отказался. И тогда Пиня 
сказал:«Я – староста, я – первый». Вот так! И я – тоже Пиня. Я – секретарь 
Центрального комитета. Поэтому я не имею права занимать нейтралитет 
.Поэтому я иду «на вы».
 Погодьтесь, цілком несподіване, як для першого секретаря ЦК КПРС, 
зізнання, та ще й з посиланням на твір забороненого українського письменника-
націоналіста, а ототожнення з винниченківським персонажем своєї персони 
просто шокує.
 З огляду на те, що доповідь Хрущова на XX з’їзді КПРС у 1956 році 
визнано однією із головних суспільно-політичних подій XX століття, яка по-
клала початок руйнуванню комуністичної міфології, то наш земляк Володимир 
Винниченко, як бачимо, тут виступив, по суті, у ролі «натхненника».
 А випадок, коли політичний лідер, приймаючи доленосне для людства 
рішення, апелює до літературного твору, взагалі видається безпрецедентним. 
Залишилося тільки віднайти той «Чтец-декламатор» з оповіданням Винничен-
ка, аби з’ясувати, під якою назвою воно там вміщено: «Талісман» (авторська 
назва) чи «Піня», як запам’яталося та запало в душу Микиті Хрущову? Мож-
на скільки завгодно сперечатися та іронізувати з приводу виховної функції 
літератури. У радянські часи комуністична ідеологія взагалі відводила їй роль 
«підручника життя», а від письменників вимагала бути «інженерами людських 
душ». Та випадок з Хрущовим – особливий. Почуття відповідальності за    до-
ручену справу у нього сформували не культові для російських революціонерів 
герої (Овід з однойменного роману Войнич, Рахметов з «Що робити?» Черни-
шевського, Ніловна та Павло Власови з горьківської «Матері» і т.д. ). Юного 
Хрущова вразив єврей Піня – «миршавий, забитий, занехаяний всіма Іванко-
дурник», його перетворення у справжнього героя, який жертвує собою.

ВІД УПОРЯДНИКА:
 Оповідання В. Винниченка «Талісман»  уперше надруковано в 
збірнику «Твори. Книжка ІХ (Москва, 1915 р.), тобто з Пінею М. С. Хрущов 
(1894–1971) познайомився не в дитинстві, «коли вчили грамоті», а на цілком 
дорослому третьому десятку літ.
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«НІ ДУМКОЮ, НІ СЛОВОМ, 
НІ ВЧИНКОМ НЕ ЗРАДИТИ СОБІ…»

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ – В. ВИННИЧЕНКО:
ЗАГАРТУВАННЯ     УКРАЇНСЬКОСТІ

 
 У них із Коцюбинським усе було різним, і влаштовані вони були 
геть по-різному. І світ їм видавався різним. Обидва бували на Капрі, що 
його називали літературно-мистецькою Меккою, – туди їхали майже з 
усієї Європи. Ось обзивається звідти до мене Винниченко: «Як бачите, 
я вже на Капрі. Мені про цей острів стільки наговорили, що я думав, по-
паду прямо в рай. А воно не більше рай, як яке-небудь наше село понад 
Дністром або Дніпром, з тою ріжницею, що тут море води, а там море 
трави навкруги. Тут ростуть лимони й апельсини, а там вишні і сояш-
ники. Нічого райського ні в небі, ні в повітрі, ні в людях для того, хто 
жив на Україні. Для людей туманів і вохкости, розуміється, це – рай. А 
дорого зате все удвоє або й утроє, ніж у нас серед вишень і сояшників». 
Коцюбинський почувався на Капрі зовсім інакше. Капрі, за його слова-
ми, – острів чудес.

М. Слабошпицький
 У м’яких, сердечних тонах вів завжди говорив про людей. 
Найбільш любив говорити про Україну, про її природу, про український 
народ, сумував з приводу його малописьменності, але був переконаний, 
що незабаром все зміниться... 

М.Стражеско про М. Коцюбинського



133

НЕ  ЗРАДИТИ  СОБ І…

***
Ніч невидна
Гей, із вантажем людино! 
Сядь, посидьмо, 
Та помовчім, та погляньмо 
В ніч невидну.

Скинь додолу
Скриню дубову
З пліч робочих,
В ніч невидну втупім разом
Людські очі.

Що казати. Хліб – як камінь. 
Кладь – над сили. 
Шкода мови. В ніч невидну 
Ми – дві брили.

Юліан Тувім

 Поряд з «хрещеним батьком» беззаперечним авторитетом для 
В. Винниченка був М.  Коцюбинський. Важко уявити поряд таких різних 
за темпераментом людей; і ще важче уявити обох письменників у ролі 
чиїхось поплічників, з тією різницею, що Володимир Кирилович мав 
талант «наживати ворогів на рівному місці» через затяту нетерпимість 
до критики на власні твори, які, на противагу Коцюбинському, не любив 
і лінувався допрацьовувати, а Михайло Михайлович завжди був добро-
зичливо рівний з усіма, проте без натяку на будь-яке васальство. 
 На початку червня 1909 року Коцюбинський у Львові вперше 
зустрівся з Винниченком, про що останній відразу сповістив Є. Чика-
ленка: «Бачився я тут з Коцюбинським і дуже він мені подобався… ми 
бачились годин три» (лист від 4 червня 1909 р.).
 Безпосередній зустрічі передувало заочне знайомство і май-
же дворічне листування, ініціатором якого був В. Винниченко, коли 
в середині 1907 року, збираючи автуру для проектованих збірників 
«Дзвін», звернувся з листом-запрошенням до широковідомого читаць-
кому загалу письменника. Коцюбинський погодився друкувати свої тво-
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ри 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. Проте, досліджуючи листування 
письменників, необхідно мати на увазі і нагадування П. Федченка: «Оче-
видно, не варто беззастережно приймати деяких тверджень і оцінок у 
листах обох авторів, слід враховувати особливості не лише їхніх ідейно-
естетичних позицій, а й характерів, темпераментів. Загальновідома висо-
ка шляхетність Коцюбинського, надзвичайна делікатність у поводженні, 
стосунках з людьми зумовлювали в його ставленні до молодшого коле-
ги, який до того ж перебував на становищі переслідуваного царським 
урядом бездомного й нужденного політичного емігранта, появу явних 
перебільшено емоційних оцінок. Деякі відгуки Коцюбинського (як і ряд 
тверджень Винниченка) можна й необхідно коригувати відповідними 
висловлюваннями в листах до інших осіб».

ПУБЛІЦИСТИКА ЯК ЗАСІБ ОБСТОЮВАННЯ МИСТЕЦЬКОГО 
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО КРЕДО

 Перед від’їздом на Капрі, Винниченко ділиться з Коцюбинсь-
ким 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 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», зокре-
ма п’єсу В. Винниченка «Щаблі життя». Про це 2 березня 1908 року 
останній повідомляв і Є. Чикаленка: «Коцюбинський прислав мені ли-
ста, в якому вітає мене за «Щаблі», висловлюючи незадоволення тільки 
за «необробленість форми») 
 Далі Винниченко продовжує розвінчувати лицемірну позицію 
«крикунів»:
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 «А тим часом свої погляди в тих же органах проводять всяки-
ми праведними й неправедними шляхами. І тут же з невинним виглядом 
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 журна-
лах, але водночас дістало позитивну оцінку російської критики. Вже на 
Капрі, за словами Винниченка, «знаньевцы» жалкували, чому їм не дали 
цього оповідання. «Горький же... рішив неодмінно мене розшукати і за-
вести найближчі відносини, відізвавшись про це оповідання так: «Хо-
рошая вещь, живая, здоровая, красивая», а на питання: «Чи є в йому 
арцибашівщина», сказав: «Это дураки лишь могут сказать» (Лист до 
Чикаленка від 1 травня 1908р.).)
 «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. Після його «Знание» і «Шиповник» запропо-
нували мені писать до їх по-російському. Ці факти мимоволі наводять 
на різні міркування і порівняння укр[аинских] читачів з російськими. 
[...] Отже, поїду набиратись фізичного здоров’я, а в здоровому тілі 
буде й дух. А коли знатиму, що не всі укр[аїнські] читачі такі, як та 
«група селян», то ніякі ні свої, ні чужі цензури не заборонять сказати 
те, що вистраждано і виношено під серцем».
 М. Коцюбинський зрозумів наміри В. Винниченка 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 призна-
чення літератури, про що мовилося 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. І не так, власне одповідать я їм хочу, як їм же і іншим показа-
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ти їх же, показати, через що вони так говорять і думають, а через 
що інші інакше. Навіть тим, хто через щось назива себе історичними 
матеріалістами, і тим я хочу показать, що назвать себе чим-не-
будь і бути ним ще не є те саме. От таким-то і не подобається ні 
«Дисгармонія», ні В[еликий] «Молох», ні «Щаблі». А ігнорувати їх теж 
не можна, товаришу, бо вони – це ми. Коли я їх можу підтягнуть до 
себе (а кожний же дума, що він других підтягує, а не затягує), коли у 
них є підстави такі, як і в мене, то чому не спробувать розвинути їх?».
 Проте мине не так багато часу, і Винниченко знов і знов 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 брошуру. Дуже цікаво знати Вашу думку про неї. Коли можете 
мені написати навіть до «Нашого голосу», був би дуже радий тому; 
одночасно посилаю й Горькому. Якщо ласка Ваша, напишіть мені, яке 
враження справить вона на їхню компанію». (Йдеться про брошуру «О 
морали господствующих й угнетённых. Открытое письмо моим читате-
лям й критикам» (Львів, 1911), яка є перекладом статті, вміщеної того 
ж року в журналі «Наш голос». Це полемічна відповідь Винниченка 
критикам його творів та «теорії чесності з собою». Брошуру письмен-
ник розіслав багатьом літераторам і політичним діячам. Безпосередні 
горьківські оцінки «Брошури» не відомі. В. Ленін у листі до І. Арманд 
(І половина травня 1914р.) писав: «Я, пам’ятаю, що брошурка справила 
на мене враження, і мені хотілося відповісти, але різні дрібні справи... 
перешкодили. До речі, я загубив цю брошурку (видану у Львові) і забув 
її заголовок. Якщо можеш, знайди, прочитай і пришли. Мені здалося, 
що Винниченко щирий і наївний, коли він ставить питання: «чи має 
право(!!SIC!!) соціал-демократ ходити в «публічний дім» і жує це пи-
тання на всі лади, але весь час індивідуально». Ленін висловив також 
бажання знати побільше (якомога більше) «деталей про виступ Винни-
ченка з рефератом про «чесність з собою» у Парижі на диспуті під голо-
вуванням А. Луначарського»). 
 Відповідь Коцюбинського була такою: «Не одповідав на Вашу 
картку так довго тому, що хотів перше прочитати Вашу брошуру, а 
вона йшла чогось довго. Ще заким прочитати її, я собі думав: «навіщо 
писати одповіді критикам, чи полеміка з ними придається на що? Чи 
не краще белетристові лишиться белетристом, ніж: виступати в 
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невдячній ролі коментатора власних творів?».  Але познайомившись 
з книжкою (за що Вам велика подяка!), признаю й бачу, що Вам не 
тільки не можна було інакше зробити, але що Ви навіть добре зробили, 
вивівши на чисту воду тих, хто з різних причин ховався у каламутній. 
Уявляю собі, як Вам нудно, а не раз й соромно було писати про такі 
загальновідомі, елементарні речі, які повинні були пам’ятати критики 
Ваші й чомусь не пам’ятали.
 В кожному разі сталося добре, що Ви висловились вже, зайня-
ли 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».
 Повідомив Михайло Михайлович В. Винниченка і про реакцію 
М. Горького: «Олексій Максимович теж прочитав брошуру. Він такої 
думки, що вона зачипає важні й болючі питання. Помітив дрібні по-
милки (Ізмайлов не був співробітником «Московських ведом[остей]» і 
т. інші), але все це, повторюю, дрібниці».
 Не зовсім зрозуміло тільки, які саме «дрібниці» мав на увазі 
Коцюбинський: «дрібні помилки» допущені Винниченком, чи сам факт, 
що їх помітив М. Горький? Адже М. Коцюбинський докладав певних 
зусиль для ліквідації горьківсько-винниченківського конфлікту, про що 
мова йтиме далі, а за словами П. Федченка: «В кінцевій оцінці Винничен-
ком його конфлікту з Горьким можна відчути «втихомирюючий» вплив 
Коцюбинського».
 Серед публіцистичних статей і листів, що мали гучний розголос 
і збуджували полеміку та дискусії, – і ранні листи Винниченка до газети 
«Рада», полемічно спрямовані проти журналу «Українська хата» (1914), 
і «Открытое письмо к русским писателям» (1913) з приводу ставлення 
до «українського питання» та українського письменства (опубліковане в 
журналі «Украинская жизнь», воно передруковувалось газетами «День» 
і «Рада»), і гостра сатирична стаття «Птеродактили» (1916) – знову ж 
таки проти пихатого російського шовінізму. 
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ПТЕРОДАКТИЛИ
(Стаття надрукована в часописі «Украинская жизнь» (Москва), 1916, 

ч. 4-5. Подається за цим джерелом.)

 Жили некогда на земле существа, называемые в науке –  птеро-
дактилями. Это были полуптицы, полупресмыкающиеся. Они обладали 
способностью и летать, и ползать, не умея ни того ни другого делать, 
как следует. Они выродились, побежденные в борьбе за существование 
более гармонично организованными существами, умевшими либо толь-
ко летать, либо только ползать, но делавшими это гораздо лучше птеро-
дактелей.
 Мне некоторая часть интеллигенции вообще, а российской в 
особенности, всегда напоминала этих крылатых ползунов.
Особенно российской. Россия  par excelen (в найвищому ступені– упо-
ряд,) страна птеродактилей. Давно уже известна склонность российско-
го человека к умозрению, к спорам, ко всенощным дебатам на самые 
отвлеченные темы. За границей всегда удивляются российским эми-
грантам, умеющим проспорить со страстью и криками всю ночь и ниче-
го существенного не извлекающим из этих споров.
 Известно также, что никогда так охотно не принимаются всякие 
политические, социальные, философские, эстетические и прочие тео-
рии, как в России. Нигде они не получают такого широкого, размаши-
стого, безудержного трактования и исповедывания, как здесь. Анархизм 
родился не в России, но российский анархист самый сокрушительный, 
пламенный и безграничный. Итальянец Маринетти (мається  на увазі 
Марінетті Філіппо Томмазо (1876-1944) – італійський  теоретик і 
організатор літературної течії футуризм – упоряд.) дал идею футу-
ризма, но нигде эта идея не нашла такого исчерпывающего, такого ши-
рочайшего и иступленного развития, как в России.
 Российские люди с некоторым самодовольством усматривают 
в этой своей способности печать широты российской натуры, особой 
склонности к духовной жизни, а некоторые чересчур самовлюбленные 
видят в этой черте даже некое предуказание на высокую миссию, ожи-
дающую российского человека, долженствующего спасти «гнилой За-
пад». 
 Мне кажется, что можно найти более простое объяснение этим 
явлениям. В России сложились веками такие исторические и социально-
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политические условия, что волей-неволей должна была выработаться 
эта черта «умозрительности» в психике российского человека. Он, этот 
несчастный человек,  ддолжен был заниматься словопрениями, умозре-
ниями, мечтаниями, если хотел хоть чем-нибудь проявить «душу живу». 
Жизнь требовала выявления себя. Но известно, что в России действенно 
активно выявлять себя могут только люди специально для того призван-
ные, носящие присвоенную каждой отрасли деятельности форму. Вся 
остальная масса может активно проявлять себя только в тех случаях, где 
даже «призванные люди в присвоенной форме» не компетентны, то есть 
в поглощении пищи и пития, де еще в умозрении.
 Российский человек отвык действовать, отвык мысль, слова, 
убеждение претворять в действие. И чем больше оставалась без упраж-
нения одна сторона, действенная, активная, инициативно-творческая, 
тем больше, за счет этой, развивалась другая, чисто спекулятивная, 
умозрительная. И оттого, что русский человек совершенно не привык 
свои умозрения претворять тотчас же в реальность, оттого, что не при-
вык при этом претворении натыкаться на препятствия и, таким обра-
зом, корригировать свое умозрение, – это последнее и могло стать таким 
«широким, безграничным, безудержным» и т.д.
 Отсюда и птеродактильство российского интеллигента. Разу-
мом, умозрением он летает иногда даже высоко, но летание это ему ре-
шительно ни к чему. Когда надо жить реальной жизнью, он складывает 
крылья и начинает ползать, пресмыкаться и проявлять себя так, как буд-
то этих крыльев у него совсем и не было. То одна сторона его существа, 
а это другая, обе совершенно независимы друг от друга. 
Любопытной иллюстрацией птеродактильства может послужить нацио-
нальный вопрос в России, а особенно украинский. Здесь очень хорошо 
можно проследить и летание, и ползание, и всю природу русского пте-
родактиля.
 Вот летает очень радикальный теоретик. Как смело и высоко 
парит он над грешной землей. Ему видно все человечество, бедное, не-
счастное, опутанное всяческими пережитками, барахтающееся в них, как 
в болотных водорослях. Он видит и знает, как надо помочь ему, что нуж-
но делать, какие водоросли и как следует снять с усталых дрожащих ног. 
Он видит, как одни нации топчут и душат другие, и ему ясно, что такой 
способ выпутыванья человечества из пут не может дать положительных 
результатов. И радикальный интеллигент убежденно, горячо, очень ис-
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кренно с высоты своего полета возвещает: «Самоопределение националь-
ностей! Да не будет гнета и порабощения одного народа другим»!
 Но вот он спускается на землю, складывает крылья; начинает 
жить другая сторона его удивительного существа. И тут мы видим, что 
птеродактиль все забыл, что видел сверху. То есть, может, и не забыл, 
но то, что он видел там, не имеет никакого отношения к тому, что здесь. 
То само по себе, а это само по себе. У птеродактиля нет органической, 
императивной потребности соединять две стороны своего «я» в одно це-
лое. Спустившись на землю, очутившись в реальной обстановке, он чу-
додейственным образом становится совсем иным существом, чем там, 
наверху. Наткнувшись на конкретный вопрос, на украинскую школу, на-
пример, он исходит из других уже мотивов и соображений. Готовый там, 
наверху, даже на политическую и государственную самостоятельность 
Украины, – здесь, внизу, он решительно стоит против школы, этого пер-
вого шага по пути достижения самоопределения.
 Повторяю, этим я не хочу сказать, что «радикальный элемент» 
в своих выводах о самоопределении нации был неискренен. Нет, я впол-
не верю, что это его нелицемерное убеждение. Но дело в том, что это, 
так сказать, «верхнее» убеждение, с точки зрения полетов. А отрицание 
школы украинской – это  пребывание на земле, это голос старых на-
выков, привычек, голос собственного национального эгоизма, это голос 
русского обывателя, любящего окинуть оком обширную карту России 
и с самодовольствием и гордостью сказать: «А велика матушка Россия! 
Ишь сколько нас, русских-то! Шапками закидаем». Жаль, конечно, от 
этой, такой солидной, увесистой массы добровольно взять да и отде-
лить порядочный кусок, сказав: «Нет, это уже не мое». Легче, кажется, 
совсем удалить, самостоятельность дать, чем иметь под рукой и не по-
лакомиться проведением ока по карте. А ведь таким удовольствием рус-
ский обыватель баловался и услаждался веками, он в высшей степени 
приспособился к мысли, что Украина –  это Малороссия, малая Россия, 
маленькая часть однородного большого целого. Надо иметь редкую в 
России (и все-таки существующую, надо отметить) потребность про-
должать свою идею до действия, чтобы противостоять этому голосу на-
ционального эгоизма и старых привычек.
 И если мы станем спускаться по лестнице русской обществен-
ности, то увидим, что везде эти старые, обывательские навыки господ-
ствуют, несмотря на всевозможнейшие полеты в высокие сферы добра, 
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правды, науки, справедливости, философии и тому подобных отличных 
вещей. Чего уж, кажется, добропорядочнее и гуманнее русского либера-
ла, уж как он высоко летает в облаках права, справедливости, свободы, 
с каким негодованием, возмущением и потрясением кулаков говорит о 
варварах, как умиляется и воздыхает о человечестве, о культуре. 
 Но увы! – Это не более, как безобидное словесное летание 
птеродактиля. Когда либерал опускается, он так же, как и иные прочие 
смертные, имеющие свои классовые, групповые, национальные инте-
ресы, забывает о человечестве и действует сообразно своим интересам. 
И чем эти интересы более задеты, чем они «позубристее», чем «зооло-
гичнее» их природа, тем, конечно, выразительнее оскаленные зубы, тем 
громче, свирепее рычание и менее застенчиво желание скушать то, что 
плохо охраняется.
 Для примера можно взять некоего г. Муретова (ймовірно, 
мається на увазі Муретов Митрофан Дмитрович (1851-?) – 
російський духовний письменник і громадсько-політичний діяч. 
Доля М. Д. Муретова з часу громадянської війни в Росії не відома. 
– упоряд.) из «Русс[кой] Мысли», по всем видимостям выученика 
П. Струве.
 Мы, украинцы, меньше других, конечно, могли удивиться чему 
бы то ни было, исходящему от г. Струве и его птенцов по части украи-
нофобства. Но, следует признаться, даже нас сконфузила эта отчаянная, 
нелепая разница между двумя сторонами г. Муретова. Впечатление от 
этих «этюдов» такое, что человек летал-летал да вдруг со всего разма-
ху шлепнулся в болото и давай бросаться на людей и вытворять такие 
вещи, на которые даже его же единомышленникам стыдно смотреть.
 А ведь как высоко летал г. Муретов! Какой широкий, смелый 
взмах крыльев! Какой острый взор, –  века пронизывал, касаясь самого 
Платона (давньогрецький філософ, основоположник об’єктивного 
ідеалізму. – упоряд.). Впрочем, весь полет носил явно философский 
характер. Тут и Платон, и Сократ, и Соловьев (російський  історик, 
академік Російської академії наук. В ряді своїх праць, зокрема з 
питань історії України, С. Соловйов продовжував традиційну ве-
ликодержавницьку лінію російської історіографії. – упоряд.), и 
Апокалипсис (книга «Нового завіту», написана, за християнським 
вченням, 68-69 рр. апостолом Іоанном Богословом. Найдавніший 
твір християнської літератури, в якому провіщається майбутнє 
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людства. – упоряд.). Тон чрезвычайно научный, внушительный, с при-
месью даже чего-то мистического, загадочного. И слова не совсем обы-
денные: не «любовь», «привязанность», а «эрос». И примеры до край-
ности глубокомысленные: «Почему, –  например, задается вопросом г. 
Муретов, – нелепо сказать: «люби чужих жен, как свою собственную»? 
И ответы столь же замысловатые, как, например, на вышеприведенный: 
«по той же самой причине, мол, не могу любить чужую жену, по какой 
не могу любить чужую народность». А вся идея полета этого –  выска-
зать свой великий, не измеримый ничем, ни разумом, ни верой, ни опы-
том «эрос» к родной ему национальности. Да не только высказать, как 
высказал бы поэт какой-нибудь, нет, а в поучение и наставление другим, 
в явную проповедь этого самого эроса.
 Собственно, ничего особенного и в этом «эросе» г. Муретова не 
было бы, если бы он не сопровождался такими комичными, барахтающи-
мися в собственной противоречивости доказательствами. Если бы все это 
было искренно, если бы это не было одно умозрение, умственность в сфере 
чувства, это не возбуждало бы такой гадливости. А то именно и гадко, что 
человек явно измышляет, «умозрит» любовь. Можно понять, можно даже 
простить изступленность чувства, если она исходит из глубины сердца, 
если человек горит, пылает. Но когда изступление проповедуется самым 
спокойным, сереньким слогом, когда не чувствуется ни искорки не только 
изступления, а даже простого чувства, когда это измышляемое бешенство, 
эту слепоту чувства, безразсудочность стараются обосновать разсудочными 
доказательствами, цитатами из того или другого философа, когда неумело, 
наивно стараются тут же оправдаться, понимая, что разсудочность не годит-
ся, и потому приглашая любить до изступления свыше разума, – это воз-
буждает только чувство омерзения, как к лягушке, умничающей, холодной, 
слизкой, но старающейся походить на страстного соловья и квакающей: 
«Мы должны любить свой народ, свой путь, свою мечту в истории выше 
всякой законом и разумом отпущенной меры («Этюды о национализме»).
 Если выше всякого закона и разума, так зачем же тревожить ни 
в чем не повинных Платонов и Сократов? Ведь они-то меньше всего мо-
гут оправдать отрицание логики и этого самого разума. Зачем же вооб-
ще доказывать, убеждать, аргументировать, стараться воздействовать на 
разсудочную сторону читателя? Действуйте прямо на эмоциональную; 
ведь, поймите, г. Муретов, что желаемого вами изступления никакими 
доводами разума не вызовешь. При чем же здесь логика, философия? 
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Рычите, пойте, вопите, играйте, что угодно, но только оставьте в покое 
разум. И, поверьте, ни у кого вы тогда никакого удивления не вызовете 
своим изступлением, ибо любая свинья любить своих поросят до этого 
самого «изступления», «свыше законом и разумом поставленной меры».
Да не в любви, а в ненависти, в эгоизме тут дело. И «изступление», и 
«любовь-пристрастие», и «эрос», и Платон, и Апокалипсис –  все это 
только обычный полет в высь. И то, пожалуй, симулированный полет, не 
искренний, как у других, а с расчетцем, с целью оправдать... ползание.
Покончив с высотами философии и «эроса», свернув симулированные 
крылья, крылатый ползун г. Муретов в другой части своего этюда, оза-
главленного «Великий и малый национализм» начинает действовать в 
высшей степени откровенно и энергично.
 Тут уж нет ни «идеи общего блага», ни платоновской добро-
детели, а простое рычание, оскаленные зубы и разверстая пасть. Г. Му-
ретов, ни много ни мало, желает скушать украинскую народность, ску-
шать целиком и без остатка.
 Многие недоумевали: почему же г. Муретов, разрешая себе лю-
бовь к своей народности даже до изступления и потери разсудка, так 
возмущается любовью украинцев к своей народности и называет эту 
любовь «самым нетерпимым, самым неразумным, самым необоснован-
ным и претенциозным национализмом» («Великий и малый национа-
лизм»). Как же мол, так?! Да ведь, по убеждению самого г. Муретова, 
никакого ни разума, ни обоснования и не надо в эросе, в «политическом 
изступлении»?
 Но в том-то и дело, что г. Муретов прав: ведь он заранее преду-
предил, чтобы от него не требовали ни логики, ни последовательности, 
ни здравого смысла.
 И так бы, конечно, и было: никто бы и не требовал того, что 
нет, у какого-то там Д. Муретова. Но этот самый Д. Муретов все время 
оглядывается на П. Струве, а П. Струве видный представитель доволь-
но значительного русского общественного течения. Волей-неволей надо 
прислушиваться и к Д. Муретову, несмотря на все явные его несооб-
разности. Прислушиваться хотя бы для того, чтобы при посредстве его 
узнать, чего же хочет это общественное течение, на которое он огляды-
вается.
 Поэтому лучше всего оставить потуги г. Муретова в смысле 
философских полетов, а лучше обратиться к его земному ползанию, к 
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тому, что он взял на себя высказать за П. Струве и его течение.
 Нового, впрочем, ничего мы не узнаем. Все то же: «Россия еди-
на, пока един русский народ». А потому... не пущать и больше ничего.
 «Кто признает малороссов особой народностью, тем самым 
отрицает принадлежность их к народности русской. Кто говорит, что 
народным языком Малороссии является украинский язык, тот отрица-
ет национальное значение для нее языка русского. Кто говорит: нацио-
нальная литература Малороссии есть литература на украинском языке, 
тот отымает у малороссов право считать Пушкина, Гоголя, Достоевско-
го и Толстого своими писателями; тогда история Великой России не есть 
родная история для малороссов»...
 Так угрожает г. Муретов.
 Но ему можно даже с некоторым удивлением ответить: да, вы со-
вершенно правы, мы признаем себя особой народностью и отрицаем при-
надлежность к русской; да, мы говорим, что народный язык Малороссии 
есть украинский язык и отрицаем национальное значение для нас языка рус-
ского; да, национальная литература Малороссии есть литература на украин-
ском языке и мы не претендуем на право считать Пушкина, Достоевского и 
Толстого своими писателями. Да, все это так и есть, что же с этого? Какой 
вывод можно сделать из этого наивного запугиванья? Что украинцы не осо-
бая народность?
 Кажется, г. Муретов так и думает. Он уверен, что этого вполне до-
статочно, чтобы отбить охоту называть себя особой народностью, потому 
что больше никаких аргументов в пользу «единства» не приводит.
Впрочем есть еще один аргумент: в Галиции украинец называл себя укра-
инцем, потому что противопоставлял себя венгру, немцу, поляку. А в России 
он этого не может сделать. «В России ему нужно выдержать противополо-
жение русскому, ибо противоположение «великорусскому» есть этнографи-
ческое, а не культурное, т.е. не национальное».
 То есть, г. Муретов упрямо повторяет все одно и то же, –  что ве-
ликороссы и украинцы это одна и та же национальность, две части одного 
целого, но с незначительными этнографическими отличиями.
 А если все ж таки не одна национальность? Если все-таки возмож-
но противоположение и русскому, и великорусскому?
 Тогда, говорит Муретов, «такое противоположение либо разрушает 
украинское сознание, либо принижает его до той плачевной психологии, ка-
кой блещет действительное украинофильство».
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 Это и все, что имеется у г. Муретова по части аргументации 
«единства». Либо соглашайся, что един русский народ, либо у тебя пла-
чевная психология. Либо еще что-нибудь посущественнее.
Конечно, –  говорит он, –  кто же спорит против школы на малорусском 
языке. Но прежде чем дать эту школу, докажите, что малороссы особая 
народность.
 Да, такому «философу» нелегко доказать. Попробуй докажи че-
ловеку что-нибудь, если он заранее отрекся от логики, от разума! Ведь 
ни выводы науки, ни самые убедительные, очевидные факты, ни мнения 
авторитетов, ни законы логики для него не имеют никакого значения. А 
попробуйте честно, культурно бороться с человеком, заранее поставив-
шим себя на положение изступления. Ведь от него ни стыда, ни даже 
самоуважения ждать нельзя. Ведь он глумится, измывается над «малой» 
культурой и требует слияния с «великой» только потому, что чувству-
ет себя застрахованным от настоящей борьбы, он знает, что противник 
столетия лежал связанным по рукам и ногам и теперь лежит безгласный 
и неподвижный. Ведь господам Муретовым даже не стыдно за  себя, у 
них не является мысль развязать противника, поставить его в равные с 
собой условия и тогда честно, открыто бороться. Они с высокомерием 
говорят о «малой» культуре, но того и не понимают, что над своей «ве-
ликой» смеются, ее унижают, в нее не верят, если боятся свободного 
состязания, если боятся хоть чуточку ослабить узы лежачего!
 «Мы не хотим, чтобы Пушкина часть русского народа изучи-
ла в переводах г. Крымского (український вчений-сходознавець і 
славіст, письменник і перекладач, зокрема творів О. Пушкіна. 
В роки сталінських репресій заарештований як «ідеолог українських 
націоналістів». 25.1.1942 р. помер у в’язниці м. Кустаная. – упоряд.) 
со товарищи!» – с пафосом восклицает г. Муретов. И при этом непо-
колебимо уверен, что нам, украинцам, или как ему хочется называть, 
«части русского народа» дышать невозможно без Пушкина. Мы Пушки-
на ценим и любим не больше, чем Гете, Байрона, но смеем уверить, что 
если бы вы сумели достигнуть того, чтоб мы не могли читать нашего 
Шевченка, то это было бы, действительно, лишением. И это скажет каж-
дый украинец, каждый даже малоросс. А отсюда ясно, что лишением 
Пушкина на украинском языке нас, несмотря на то, что мы – «русские», 
как вам хочется считать, – испугать   нельзя.
 Нельзя также и такими словами как «великий» и «малый» испу-
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гать или в чем-либо убедить. Ибо мы можем вас спросить, в чем же эта 
«великость» вашей культуры? В территориальных размерах? В количестве 
населяющих эту территорию миллионов? Да, количеством, размерами вели-
ка. А чем еще? Какие ценности создала эта «великая» культура на протяже-
нии веков, что она внесла в общечеловеческую культурную сокровищницу? 
Что она создала для миллионов, для внутреннего «употребления»? Где же 
эти ценности, в каких именно областях культуры? Быть может, подобно Ан-
глии, Франции выработала политические традиции, воистину являющиеся 
благом каждого и всех? Создала неискоренимые навыки, требования, из-
вестный политический уровень, ниже которого идет уже варварство? Быть 
может, нашу «конституцию» надо считать культурной ценностью? Или же 
в область социально-экономических отношений «великая» культура внесла 
ценности, которые жаль утерять, которыми можно гордиться? Наука? Тех-
ника? Да разве можно в эти времена говорить о русской науке, технике, ког-
да великий экзамен вскрыл чудовищную отсталость, полную зависимость 
от запада, когда, начиная с идей и кончая пуговицами, все шло к нам из Ев-
ропы и ничего своего нет и не может быть произведено. Не может не потому, 
что нет людей, желания, средств, а потому, что культуры нет, традиций куль-
турных нет, знаний нет, культурной, инициативной, творческой жизни нет!
 Пушкина, Достоевского, Толстого, литературу в пример всегда 
приводят. Да, это настоящая, большая ценность, данная русскими мировой 
культуре. Да, Пушкин – велик, но мы имеем смелость и основание утверж-
дать, что если бы у нас не был в продолжении веков заклепан рот, наша «ма-
лая» культура дала бы своих и Толстых, и Достоевских.
 Нет, господа Муретовы, чем угрожать и пугать нас словами, вы раз-
вяжите нам руки, пустите нас, «малых, жалких», в открытое поле, имейте 
мужество подвергнуть испытанию свою «великую» культуру, и тогда, поме-
рявшись силами, говорите о превосходстве! До тех же пор, пока мы лежим 
у ваших ног и ногтями силимся развязать узлы ваших пут, ваши насмешки, 
высокомерие – и смешны, и гнусны.
 «Мы не хотим, мы не позволим, мы запретим». О, господа Мурето-
вы, чего вы еще не запретили, чего не отняли у нас?! Вспомните –  переяс-
лавский договор, вспомните шаг за шагом историю всех ваших запрещений 
и скажите: неужели мало еще сделано вами? О чем забыли? Кажется, суще-
ствуют еще не запрещенные брошюрки, не о них ли вздыхаете?
 А ведь и Платона, и Сократа, и Апокалипсиса зрел г. Муретов, паря 
на своих сереньких крыльях. О, птеродактили!
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ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРМЕДІЯ 
МОВНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XХ ст. 
У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 Розбудова нової української літературної мови –  процес довго-
тривалий і непростий, що зумовлено передусім позалінгвальними чин-
никами: в часи Івана Котляревського й Тараса Шевченка, а також через 
півтора століття, в роки плідної літературної діяльності Володимира Вин-
ниченка, Україна залишалася розшматованою між кількома імперіями, 
які не були зацікавлені в утвердженні українського мовного стандарту 
нарівні з унормованими формами мов титульних націй. Науково дове-
дено, що «утворення спільного для всієї України літературного стан-
дарту на засадах діалектної многоосновності, органічного поєднання 
елементів різнодіалектного походження відбулось у 20-их роках XX ст. 
в добу «українізації»», тобто значно пізніше перших літературних спроб 
В. Винниченка.    
 Володимирові Винниченку на зламі століть довелося працю-
вати в літературі, яка вже знала «художньо-словесний почерк» Івана 
Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Коцюбинського, Івана 
Франка, Лесі Українки, Бориса Грінченка, Архипа Тесленка, Михайла 
Старицького, Павла Грабовського та десятків їхніх попередників на чолі 
з Тарасом Шевченком, Пантелеймоном Кулішем, Марком Вовчок та ін. 
Утверджувана українська мовно-літературна традиція пам’ятала свої 
непрості дискусійні проблеми, що вилилися в різкі дебати кінця 90-их 
років XIX ст. щодо узгодження двох літературних практик – західно- 
та східноукраїнської. Потрапивши під вимогливі оцінні коментарі 
літературних інтелектуалів, українськомовний текст кінця XIX століття 
зазнав доскіпливої перевірки на літературність, яку переніс і в наступне 
століття як постійний і неминучий процес. Але все ж це ще був час ви-
працювання мовної норми, а тому «у літературі початку XX ст. значно 
вільніше... уживалися діалектні, локальні слова й вирази –  як західні, 
так і східні». 
 Яке ж місце творчості Володимира Винниченка у виробленні 
українськомовного стандарту в царині художньої літератури?    
 Загальновідомо, що В. Винниченко потрапив під різку критику 
І. С. Нечуя-Левицького через суржикові вкраплення в художніх творах; 
дорікали йому і за вживання росіянізмів, просторічних та жаргонних 
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слів. Але художній світ, створюваний великим майстром, і надалі зали-
шався далеким від бажаного еталону літературної мови. Можна дорікати 
авторові за ненормативні елементи, а можна спробувати зрозуміти таку 
наполегливість митця у вживанні специфічних форм і лексем. Саме вони 
дають можливість вибудувати кілька моделей мовного буття України 
від початку і до середини XX століття. Якби Володимир Винниченко 
писав бездоганною (навіть в тогочасному розумінні!) літературною мо-
вою, то використати його твори як джерело вивчення функціонування 
української мови, її варіантів, інших мов на наших теренах на початку 
XX ст. було б неможливо.      
 Спробуємо проаналізувати мовний світ України, що постає зі 
сторінок оповідання «Раб краси». Під мовним світом тут ми розуміємо 
систему мовних кодів, які були типовими для певної території в кон-
кретний історичний період. Розуміючи, що художнє полотно є тільки 
одним (і досить своєрідним) із багатьох джерел вивчення мовного бут-
тя суспільства, ми віддаємо належне Володимирові Винниченку як ви-
сокоталановитому реалісту, для якого гра мовних кодів була частиною 
творчої лабораторії створення справжньої художньої України.
Уважне прочитання аналізованого оповідання дозволяє виділити чотири 
мовних образи України, чотири різномовні віддзеркалення тогочасного 
буття.     
 Найпримітнішим є українськомовний образ освіченого 
інтелігента-письменника, автора твору. Михайло Слабошпицький, 
поціновуючи внесок  В. Винниченка в розвиток рідної літератури, віддає 
належне його мовотворчому таланту: «...Прозаїк справді віртуозно 
володіє словом, уміє кількома точними штрихами окреслити пластично 
виразну й психологічно достовірну картину». В. Русанівський, наголо-
шуючи на значному внеску В. Винниченка в нормалізацію української 
літературної мови, зазначає: «Високий інтелектуалізм, поєднаний в 
абсолютним мовним реалізмом, –  ось головна особливість мовного 
матеріалу цього автора».     
 Простежимо особливості авторського письма в тексті 
оповідання «Раб краси». Володимир Винниченко –  майстер створення 
мініпейзажу, як своєрідного тла для передачі психологічного й фізичного 
стану героїв:
 Мовчало небо, високе, широке і наче зблідле від спеки, яка, 
здавалось, сунула від його все дужче та дужче на маленьке подвір’я, 
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устелене знесиленими людьми...(23) (Круглими дужками ( ) виділено 
циферні посилання на сторінки видання: Володимир Винниченко. 
«Уміркований» та «щирий». - К. 1992. - 416 с. – О.К.); «І знов ми-
нали дні, душні і довгі Знов блукали всі по подвір’ю та по станції, і 
в очах їх стояли мляві, одноманітні, уперті думки. І здавалось, сі дум-
ки проймали кожний рух їхній, густо обплутували їхні сірі, потомлені 
постаті, і через те сі постаті й посувались так мляво й ліниво»(23). 
Деінде пейзажні картини розлогіші: ... і в очах стоїть картина. Поле. На 
горбі буйно хитається під холодним вітром ранку сиве жито; хитається і 
слухає веселих, балакучих жайворонків. Вони наче поспішають сказати 
йому, що вже далеко-далеко за селом сонце віялом розставило в небо 
свої золоті пальці і зараз буде тепло-тепло. Внизу, за гаєм, клепає хтось 
косу: скрипить десь віз за могилою, а попід гаєм на толоці пасеться че-
реда, і звідти, переганяючи одна одну, біжать з хурчанням дві ноти(26).     
 Примітними в оповіданні є картини, виписані за принципом зо-
бражувального паралелізму: ... сяяв білим світлом в чорне небо(23); Про 
що він грав, тужливий син степів і праці? Хіба він знав? Хіба те знав 
нічний вітрець, син неба і степів? Один з них грав, бо так було потрібно, 
а другий радісно підхоплював ті згуки, грався ними і котив до сумно 
схиленого жита...(24); Під деревами у затінку недвижні, мов знесилені з 
одчаю, лежали робітники; на станції бігав чогось паровоз, гордо задрав-
ши димаря догори, і сонце грало на білих лушпайках насіння, розкида-
них по подвір’ю (24); Тепер он ноги порепались, а там і душа репне (25); 
І тепер сі ніжні, випещені люди озирались на сих грубих людей (32); 
Вгорі крізь листя береста, як золоті цвяшки, жовтіли зорі, десь важко, 
стомлено пихтів паровоз; за тином гомоніли люди (26).    
 Оповідання багате епітетами, порівняннями, які часто скла-
дають градаційні ряди: Софрон ...невеличкий на зріст, жовтий і змор-
щений, як зів’яла вилежана груша.Василь..., несміливий, дуже блідий 
на виду соромливий і якийсь аж чудний..:, ... бліде, худе лице з чор-
ним волоссям і чорними, напруженими, журливими очима...; ... з вагою 
нудних, тупих думок...; тужлива, ніжна ніч (24); ...від чужих, ворожих 
їм кам’яних будинків (26); ... гострі, колючі думи, які на чорних, не-
зримих крилах летіли.. (30);... проводжали їх понурими, злими очима 
(30); ...горіли якимсь чудним і страшним світлом очі (32), І тонкий, 
дрижачий сум, як павутина над пожовклою стернено, літав од них (35). 
Примітними є метафоричні картини на зразок: І душа його, як раб, 
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завмерла й не сміла рухатись. І, повна того самого сміху й сліз, страж-
дання й радості, ненависті й любові, вона росла, давила груди, розпи-
рала череп і билася риданням в горлі (33); ... а той журливий згук не 
слухав, не хотів вислуховувати його; болючим стогоном вривався він в 
ту одповідь і бився в ній, жалівся і замовкав, безсилий і смутний. І згуки 
дужчали, гнівались, і ціла буря гніву вже крутилась і здіймала з дна душі 
стовпи думок і почувань..(33.)  
 Практично весь текст виписано добірною українською мовою, 
з дотриманням унормованих літературно форм. Але зігноровано пра-
вила відмінювання особових займенників він, вона, воно, вони, які в 
прийменникових конструкціях мають форму з початковим Н: до нього, 
до неї, з ним, з нею тощо. У В.Винниченка натрапляємо виключно на 
притаманні південно-східним говорам форми без Н: від його (23), на їх 
(23), повз їх(23) фиркнула/дивився на його (25, 28, 35), один з їх (26), у їх 
(28), сів коло їх (29), з їх почали сміятися (31), озиралась/заговорила до 
його (32,34). В авторському мовленні подибуємо й конструкції з даваль-
ним об’єктним від займенників: як тому зачервоніла щока (25), живіт 
йому колихався (29), ніби їм на очах стояли сльози (31).
 Не можна не помітити «любов» автора до активних 
дієприкметників теперішнього часу, які є не просто переферійними в 
літературній мові, а вона їх позбувається, замінюючи підрядними озна-
чальними частинами, прикметниками чи пасивними дієприкметниками. 
У Володимира Винниченка натрапляємо на конструкції: ... кидала на 
Василя хвилюючим і ваблячим, як гріх, поглядом (23); купа лежачих 
людей (27); на лиці йому стояло щось гостре, торжествуюче (35).     
 Виразним є й українськомовний образ селян-заробітчан. Ав-
тор передає природний південно-східний говір з інфінітивами на -ть: 
спробуй витягнуть його (25), плакать хочеться (28), просить не буду(29); 
з м’яким [л]; жалько, з просторічними лексемами на зразок: якономія 
(27), балакати (27), не пособляє(28). В.Винниченко вміло вводить в 
мовлення бувалих заробітчан, які вже не раз наймитували по містах, 
поштовхалися серед іномовних наймачів і наймитів, росіянізми, ча-
сто в просторічно варваризованій формі. Наприклад, у мовленні 
багаторічного заробітчанина дядька Софрона, який «раз на все плюнув 
і відійшов набік од свого життя», натрапляємо на вирази: здєлайте ми-
лость (22), сумує парняга (26), ну да (25). Разом з тим, мовлення тих, 
хто наймається вперше – Василя, Катрі – природне українське, без будь-
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яких вкраплень російської чи інших мов. В ньому переважає побутова 
лексика, щедро пересипана прислів’ями, приказками.   
 Є епізодичний, але примітний російськомовний образ «якихось 
людей». Діалог на три репліки:
 1) Ваня!... Будь человеком... Ваня… Остав... Зачєм?
 2) Н-нік-када! –  рявкав той.
 3) Ванюша!... Я тібє друг? Ну, скажи, мінє: друг? –  уводить 
нас в інший мовний простір, де по-своєму іменують людей, вживають 
не-свої слова, говорячи іншою мовою. Цей простір широкий, бо в нього 
В.Винниченко помістив ще й «якусь бабу з мішком на плечі»»:
 4) Может, он заблудился где? – і байдужого поліцейського:
 5) Как заблудился, найдем...    
 Для майстра психологічного прочитання проблем епохи роз-
крилася страшна духовна трагедія мільйонів людей: заробітчани, поки-
нувши рідну домівку, потрапляли не просто в далекий край, вони опи-
нялися на чужині, де ніхто, крім них, не говорив їхньою мовою. Це була 
трагедія і всього українського простору: його заполоняла чужа мова або 
роз’їдав покруч – суржик. Чи далеко відійшла Україна від такого стану 
сьогодні?
 Таким чином, Володимир Винниченко, досліджуючи 
«діалектику душі» своїх героїв, реалістично зобразив їхні переживання, 
страждання й радощі не тільки через вчинок, дію, а й через особливості 
мовного буття, яке в українських реаліях теж є виявом духовності чи 
бездуховності.

О. Крижанівська

***

 Не вмертими думками наповнена рання стаття В. Винниченка 
«Філософія і етика Шевченка», в основу якої був покладений виступ 
письменника з нагоди 51-х роковин з дня смерті поета. З міркувань об-
сягу упорядник не подає варіантів цієї статті, опублікованих у наступні 
два роки в журналах «Дзвін» (Київ) та «Заветы» (СПб), знаменних хіба 
що тим, що засвідчували постійний інтерес Винниченка до творчості 
великого поета і мислителя, прагнення популяризувати його серед 
українських і російських читачів.
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ФІЛОСОФІЯ І ЕТИКА ШЕВЧЕНКА
(Промова в 51 роковини смерти поета)

Текст промови вперше надруковано в часописі «Дзвін» (Київ),-1913, ч. 
2. Варіант її у вигляді статті під назвами «Геній України» надруковано 
в цьому ж часописі за 1914 рік, ч. 2 та «Т.Г.Шевченко (К столетней го-
довщине со дня рождения)» – в часописі «Заветы» (Санкт-Петербург), 
1914, ч. 2. Подається за першодруком.

 Минув 51 рік, як помер Тарас Шевченко. І тільки в останніх 
роках Україна почала цінити свого великого поета. Раніше Шевченка 
знали тільки невеличкі кола інтелігенції. Тепер же на вечорі, урядженім 
пам’яті Кобзаря України, сходяться не тільки інтелігенти. Тут бувають 
і ті пани, яких так глибоко ненавидів Шевченко, бувають і попи, з яких  
сміявся він, робітники й селяне, яких кровію серця свого любив він, – і 
навіть не диво на  російській Україні побачити на таких вечорах гостями 
поліційних урядників, тих самих урядників, які арештували Шевченка, 
які везли його в далеке заслання. Найбільші вороги всього поступового, 
гуманного, людського – російські чорносотенці, і ті цілком щиро при-
знаються до Шевченка, люблять його по-своєму й навіть цитують. О, не 
в суд і осудження Шевченкові я говорю це! Я навіть не скажу того, що 
говорять деякі «критики»: Шевченка ніби тому так люблять всі класи 
суспільства, що він не мав сталого світогляду, що він сам собі перечив, 
що раз говорив одне, а другий раз друге. І тому не трудно брати всякому 
у Шевченка те, що йому більше до смаку. 
 Я цього не скажу. Навпаки, я скажу, що більш сталого світогляду, 
більш цільної натури трудно знайти в історії людськости. І це власне єсть 
те, що в найбільшій мірі спричинилося до загальної любови до Шевченка. 
Його можна зрівняти з Сократом (давньогрецький  філософ-ідеаліст, один 
із зачинателів філософської діалектики. – упоряд.) або Толстим (Тол-
стой Лев Миколайович (1828-1910) – видатний російський письменник 
і філософ. Послідовна проповідь «загальної любові» й морального вдо-
сконалення, які активно сполучалися в творах Толстого з гострою кри-
тикою державних установ самодержавної Росії, суду, церкви, апарату 
влади загалом, викликали захоплення у В.Винниченка й мали певний 
вплив на нього – упоряд.). В ріжні епохи жили ці люди, в неоднакових 
умовах виявляли себе, але у всіх їх одно було спільне. Це – та сама цільність, 
гармонія тіла й душі, гармонія світогляду і життя, про які я говорив.



153

НЕ  ЗРАДИТИ  СОБ І…

 Багато філософів було з глибшим розумом, ніж у Сократа за ті 
часи, але нікому так не вірили, як йому. Були у росіян письменники з 
талантом, рівним таланту Толстого, але того впливу на людей, який мав 
Толстой, вони не мали й не мають. Через що? Через те, що ці люди жили 
так, як говорили, і говорили так, як жили. І коли вони зустрічались з 
перепонами, котрі розривали їх, котрі не давали жити так, як говори-
ли, і говорити так, як жили, –  ці люди не розривали себе, не корилися, 
вони не могли скоритися. І за це платили найціннішим скарбом людей 
– життям. Приклад Толстого може яскраво підкреслити цю думку. Він 
не завжди жив так, як говорив. Він навіть сам казав: «Робіть не так, як 
я роблю, а як я говорю». І це обезцінювало те, що він говорив. Йому не 
вірили, критикували його, показували пальцями на його. Толстой сам це 
почував і мучився тим. Але зрештою прагнення до гармонії всього єства 
свого, до гармонії життя і розуму вибухло з такою силою, що він, сивий, 
немощний дід, кидає всю родину свою, все, до чого звик він, і їде жити 
й робити так, як він говорив. І за це заплатив життям. Тоді вся Росія, 
весь світ відчув цей великий акт сучасного пророка. Я думаю, кождий 
памятає ту щиру скорбь і щирий подив, які опанували всяким, хто хоч 
трохи знав Толстого.
 У Шевченка можна бачити те саме, тільки не в такій 
підкресленій, виїмковій формі, але, може бути, ще трагічнішій, ніж у 
Толстого. Ті сили, які розривали Толстого, були слабші, ніж ті, що роз-
ривали Шевченка. Для цього треба тільки зрівняти життя того й другого. 
Візьміть, зрівняйте: Толстой – граф, поміщик, з дитячих літ до зрілости 
в багацтві, роскошах, пошані, славі. Йому тільки ходило о те, щоб ро-
скоши змінити на просте робітниче життя, любов до своїх близьких по-
ширити на всіх людей. Це не легко.
 Але чи легче було Шевченкові? З малих літ – кріпак, наймит, 
льокай, в нужді, зневазі, темноті. Тільки блиснуло трохи світла в житті, 
– схопили і знов на десять літ в страшну яму, в зневагу, тьму, пониження, 
голод, холод. Бути двадцять літ кріпаком і льокаєм у панів, десять літ 
у москалях – терпіти це і ні думкою, ні словом, ні вчинком не зрадити 
собі, це не те що вчинок Толстого. Толстой все життя робив не так, як 
говорив, а Шевченко і не молився навіть. Тільки вдумавшись в це мно-
гострадальне життя, починаєш розуміти, скільки геройської, мовчазної, 
стихійної сили мав цей чоловік!
 Таку силу може мати тільки народ, і то переважно селянство. 
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Селянство найбільш стихійна, але й найбільш гармонійна частина на-
шого суспільства. Селянин думає так, як він живе. Вся філософія його, 
мораль, звичаї – все випливає з життя і знов зливається з життям. Де 
життя, а де філософія – розріжнити трудно. Це єсть одна цільність. 
У селянства не може бути того, що було, наприклад, у Шопенгауера 
(Шопенгауер Артур (1788-1860) – німецький  філософ-ідеаліст. Як 
представник ірраціоналізму та волюнтаризму, дотримувався дум-
ки про підпорядкованість людського життя сліпим проявам волі, 
злості й егоїзмові людей, про сповненість його страждань та мук, 
що й дало привід В.Винниченкові назвати Шопенгауера «понурим 
песимістом». – упоряд.) і що єсть у більшій части інтелігенції. Шо-
пенгауер був понурим песимістом, вірив у власть страждання, а щод-
ня по обіді грав на флейті як всякий добрий німецький буржуа. Серед 
нашої інтелігенції і її ідеологів ми самі знаємо багато таких песімістів. 
На папері він розчарований, трагічний страждалець, а в житті дуже 
оптимістичний чиновник і щодня по обіді грає, наприклад, на... більярді.
 Не було цього зовсім у Шевченка, бо Шевченко був селяни-
ном. Мало того, він був ідеальним селянином, він був сімболом, жи-
вим сімболом селянства. А як наше селянство в той час представляло 
всю націю, то і всеї української нації. Вчитайтесь в Шевченка: ніде ви 
не вичитаєте чогось такого, чого би не міг сказати селянин. Ви нічого 
не знайдете того, чим боліє інтелігент, чим боліє визискувач-пан, чи-
новник. Нема у Шевченка абстрактних міркувань, заплутаних проблем, 
якими нагородив нас капіталізм. У його муки і болі тільки народа. І 
це не ті болі, які описують нам песімісти-чиновники, які хотять по-
казати нам «мужицьке життя». Це боліє перед нами сам мужик, який 
виріс серед цих болів, який до останніх куточків душі своєї зв’язаний 
з ними. Ніякий пан, що пройнявся наскрізь демократичними щирими 
чуттями, не може мати тої ступені чуття, яке може бути у сина селяни-
на. Весь світогляд Шевченка – народній, селянський, весь з його ніби 
протиріччями й неконсеквентностями (антонім від лат. conseguens 
(conseguentis – послідовний) – непослідовність.). І тільки через те, що 
Шевченко ані комою не зрадив йому, через те, що мав у собі велику силу 
гармонії, цільности, тільки через те і виникли ті ніби суперечности.
 Особливо видно те з релігійности Шевченка. Дехто називає 
Шевченка атеїстом, а дехто, навпаки, щирим христіянином. Ні тим, ні 
другим Шевченко не був. Чи наше селянство, наш народ атеїстичний? 
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Хто це може сказати? Ніхто. Але чи христіянський? Також ні. Ті зверхні 
форми, що видні на перший погляд, грають дуже малу ролю в дійсному 
життю селянства, иноді ж цілком не ту, яку хотілось би кому-небудь. 
Але наш народ – релігійний, як і всякий народ, де б він не жив, як всяка 
група людей, яка живе довгий час спільним життям в однакових умовах. 
Релігія – це перш усього бажання уникнути страждання, це єсть віра, 
упованіє на те, що колись страждання не буде, а буде щастя. В цьому 
змислі кожний, кому тяжко, хто гине під тягаром мук і не має на скинен-
ня його з себе тут, на землі, ніякої надії, той хоч би для того, щоб легче 
нести цей тягар, мусить уповати на те, що колись буде добре. В цьому 
змислі кожна ідеологія може стати релігією.
 І Шевченко тільки в такому змислі був релігійним. Ввиду цього 
Шевченко зовсім не визнавав ідеї фатума, йому була чужою покірливість, 
безвзглядна фатальній долі, якій треба мовчки коритися, що б вона з 
ним не виробляла.
 Шевченко, як і народ, не філософує для філософії, релігія у ньо-
го не для релігії, як це часто буває у тих, кому треба себе розважити 
чимсь. Ні, у нього все для того, щоб не було страждання, щоб не було 
знущання над братами, щоб не було голоду, холоду, болі. Тільки за цим і 
звертається він до всемогущої сили, Бога. Але ця всемогуща сила в уяві 
Шевченка була силою всеблагою, силою, що мала насаджувати на землі 
правду і справедливість; а коли справедливість різко, ганебно нарушу-
валася, то Шевченко не міг прийняти того з християнською покорою, зі 
словами «така воля Божа».
 І нема нічого після цього дивного в тих поривах Шевченка до 
протеста проти всякого знущання чоловіка над чоловіком. Шевчен-
ко родився і зріс кріпаком. Всі ужаси, всі жорстокости суворих часів 
кріпацтва Шевченко пережив яко свідок, але свідок не безсторонній, що 
дивився зі співчуттям на покривджених, але що сам був тим окривдже-
ним, що на собі відчув все те страхіття. Те, про що инші описувачі тих 
часів оповідають нам, будучи вражені в своїх чутливих серцях тяжкою 
долею меньшого брата, і тим оповіданням демонструють шляхетність 
своєї вдачи, про те Шевченко писав зі всею пристрастю чоловіка, що 
кожда рана його болить, що кожда кривда його не минула, а болюче вра-
зила. І тому я не знаю, – і, думаю, що ніхто не знає, – ні  одного поета в 
світі, який би з такою силою, з такою палаючою силою описував кривду 
кріпацьких часів. В огненних словах Шевченка часто звучить ненависть 
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проти властителів кріпаків, проти зловживаючих цею своєю владою, 
і ми мусимо признати, що коли поезія перейнята буває ненавистю, то 
таке явище, як кріпацтво часів Шевченка, було об’єктом, відносно якого 
ненависть у поезії є не тільки оправданою, але і благородною.
 Самий факт кріпацтва настільки обурював Шевченка, що 
він пристрасно відносився до властителя кріпаків як до такого, без-
взглядно до його особистих поглядів, поводження, моралі. І нічого 
спільного Шевченко не має з цілою панською мораллю. Ми вже бачим з 
відношення Шевченка до релігії, яка рідність є між ним і панами. Така 
сама спільність і в инчих сферах. Так само і в моралі Шевченко чужий 
панам, як чужий їм народ. Я вже не кажу про ту ріжницю, яка виходить з 
ріжних соціяльних станів і, значить, ріжної соціяльної етики. Пан виріс 
паном і думає, що бути паном – річ не погана, а ще й почесна, бажана, 
така річ, якої варто добиватися все життя і якій повинні заздрити всі, хто її 
не має. Пан і всякі полупанки щиро так думають. Шевченко не міг так ду-
мати, бо сам був кріпаком, наймитом. Шевченко був сам найнизчий і тому 
не мав нікого під собою, на кого міг би дивитися згори. А з такого погляду 
випливає певне відношення до сучасного права, політики, до всього, що 
має характер етики пануючих.
 А візьмемо сферу кохання, родини, шлюбу? Що тут спільного 
у Шевченка з тою фарисейською, продажною, контрактовою системою 
моралі панів, яка в основу всього кладе гроші, маєтки, посаду, докторат і 
таке инче? Мораль, після приписів якої чоловік має право кохати не тоді, 
коли кохання приходить, а тоді, як є на шлюб гроші, як є докторат і посада 
на одержання жінки родини. 
 Скільки гнівної туги виливається в посланнях до нареченої Ликери 
(маються  на увазі поезії, присвячені Ликері Полусмаковій (1840-1917) 
– дівчині-кріпачці, з якою хотів одружитися Т.Г. Шевченко в останні 
роки свого життя. – упоряд.), коли Шевченко пише про цих «моральних» 
людей, що глузують з кохання, з любови, з найкращих інтимніших пару-
вань і переживань, коли тільки вони не укладаються в загальноприйняті 
форми і шаблони. Вчитайтеся в прекрасні, розсипані по всій книзі «Коб-
заря» ідиллічні сцени кохання, перейняті ліричним настроєм, або рядки, 
що вириваються у поета яко вираз його власних чуттів або переживань. 
Які слова, які ноти в них чуються перше всього? На перший план Шевчен-
ко ставить кохання, любов, чуття повної свободи в такому великому акті 
людського життя, як шлюб. Самий же шлюб не для того, щоб через його 
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побільшити свої матеріальні зиски, а для того, що є єдиною ціллю кохання: 
для дітей, для продовження людського роду. І через те мати в творах його 
грає таку велику ролю, через те покритка, одурена паном, має в йому та-
кого пристрасного оборонця. Ось що він каже сам в поемі «Мати покрит-
ка» (мається на увазі вірш Т. Г. Шевченка «У нашім раї, на землі...». 
Назва, наведена В. Винниченком, очевидно, взята з публікації поезії 
в часописі «Основа» (СПБ, 1862, кн. VII). Цитований уривок з цього 
вірша, як і подальші фрагменти Шевченкових поезій, відтворюються 
В. Винниченком з незначними відхиленнями від канонічних текстів. 
– упоряд. ):

У нашім раї, на землі
 Нічого кращого немає, 
Як тая мати молодая 
З своїм дитяточком малим. 
Буває иноді: дивлюся, 
Дивуюсь дивом – і печаль 
Охватить душу; стане жаль 
Мені її і зажурюся 
І перед нею помолюся, 
Мов перед образом святим 
Тієї матері святої, 
Що в мир наш Бога принесла.

 І тут же, переказавши тяжку долю цеї матері, яка всі сили свої дає 
дітям, яка по краплі виціжує в них сок свого серця і засихає, він гірко додає 
про панів:

Добре отим панам жити,
Нічого не знають!
І не знають, як ті діти
У їх виростають, –
Бо матері там не мають,
А мамку наймають.

 Коли продовжувати приклади, то у всіх сферах людського життя 
ми знайдемо ту саму ворожість Шевченка до панської етики, скрізь ми 
знайдемо ту віковічну мораль здорових інстинктів, свободи і любови до 
рівних собі. Візьміть політично-національні погляди Шевченка.   
 Вслухайтесь в його голос, коли він говорить про гнобителів і при-
гноблених. 
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 Тут не один поетичний талант, тут не уміння переказати в 
віршованій формі свої почуття, – тут виношені в серці віки кривд, образ. 
Тут знов встає в образі Шевченка народ, козацтво. Тут з дна народньої 
душі здіймається многовічний кривавий утиск шляхти польської, цеї 
наймерзотнішої класи зо всіх народів, найнікчемнішої, негідної ні до чого 
і через те найбільш нахабної, жадної, хвастоватої. Не диво, що накипіла за 
стільки віків ненависть народа вибухла з такою силою, з таким скреготом 
зубів у геніального речника його.
 Короткозорі «критики» Шевченка иноді обвинувачували його 
в шовінізмі. Це за його «Гайдамаків», за ту насолоду, з якою він писав 
криваві сцени цеї поеми. Дійсно – криваві, жорстокі сцени; дійсно, в них 
чується насолода козацько-мужицької душі; але від чого вона? Хто міг би 
инакше, спокійно написати? Тільки той, хто міг би спокійно слухати чорні, 
страшні оповідання мук і глуму нашого народу, які тяглись не рік-два, як 
гайдамаччина, а сотні років, сотні довгих, безперестанних років того само-
го, що робили гайдамаки.
 Але чим більша ненависть до гнобителів, чим більше обурення 
до утиску, тим гарячіша любов до пригноблених, тим палкіше прагнен-
ня рівности і братерства. Так мусить бути, це необхідно. І тому ми бачи-
мо у Шевченка ті національно політичні ідеали, які й тепер можуть бути 
сміливо поставлені у програмі всякої щиро демократичної партії. Але й в 
цих ідеалах Шевченко був вірним собі, ні одного постуляту він не виставив 
такого, якого не виставив би народ селян і козаків.
 Переходячи, нарешті, до, так сказати б, індивідуальної, 
суб’єктивної етики Шевченка, до відношення його до самого себе, ми знов 
не найдемо нічого дізгармонічного, протирічивого собі. В суб’єктивній 
ліриці його ми не знайдемо ні кислої туги «самотних душ», ні надутої 
гордости з свого маленького «я», ні туманної, невиразної скарги «непри-
знаного генія», нічого того, що часто можемо знайти у сучасних наших 
поетів. Цей індівідуалізм, самотність, безнадійність, недокровність сучас-
них поетів є продукт міста, продукт капіталізму, який жене до міста се-
лянських синів, відриває їх від рідного грунту, кидає в чужу сферу і робить 
самотніми. Цим мужицьким синам хотілось би пристати до пануючих, але 
туди за одні вірші не приймають. Додому, до народу їм вертатись також не 
мило. І вони, звичайно, лишаються самотніми. Вони не звязані ні з чим 
більшим, що би дало їм великі чуття, велике страждання й велику любов. 
Вони мусять лишатися на самоті з самими собою, з своїм «я». Але яке б 
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велике це «я» не було, воно повинно коли-небудь кінчитися. І через те ми 
бачимо цю витонченість переживань в поезіях наших індівідуалістів, ба-
чимо, як вони пильно довбаються в кождій дрібній прояві свого «я» і роз-
дувають його до значіння космічної події. Звідси виходить і та невиразність 
їхня, каламутність, якою вони силкуються зробити для читача воду душ 
своїх глибокою. Тут корінь безфарбности, неглибокости їх переживань. 
Особливо це помітно у деяких галицьких поетів, бо на них мала вплив де-
генеруюча шляхетсько-польська література, в якій ідеали Шевченка ніколи 
не грали великої ролі.
 Шевченкова лірика – лірика людини, яка нерозривно звязана з 
другими людьми. Візьміть його перший ліпший ліричний суб’єктивний 
вірш, ви в йому невідмінно знайдете елемент звязаности з людьми. Чи 
сумує він в тяжкій неволі Петербургської цітаделі (в  тексті публікації – 
«в тяжкій недолі». Виправлено упорядником згідно з логікою змісту, 
слушність чого підтверджується й уживанням цього ж, хоч і дещо 
зміненого речення, в публікації російського перекладу: «Грустит ли 
он за решеткой Петербургской крепости...» – упоряд.), він невідмінно 
звязує свій сум з тугою за Україною, вишневими садками, селом, білими 
хатками. Чи блукає він в степу заслання і з печаллю дивиться на билину, яку 
гойдає вітер, – билина зараз же асоціюється у його з образом окривдженої, 
покинутої дівчини.
 А хто не знає вірша «Мені однаково», цього безмірно-художнього 
твору, в якому гармонійно злилось почуття страдаючої людини і громадя-
нина? Таких віршів ми не можемо почути від тих, кому все одно, чи злії 
люди присплять і обкрадуть Україну, чи ні, для яких важно тільки їх «я» і 
самота. 
 Шевченко – живий, реальний сімвол нашого народу. В його особі 
історія зарегіструвала той стан нашої нації, в якому вона тоді перебувала. 
І Шевченко – ні одною рисою не зрадив самому собі, своїй селянській, 
народній історії. Гармонія життя і думання його не порушена ні в який 
бік. Все, що дало життя нашому народови, всі болі, всі скарби його, все 
Шевченко побожно передав нам в своїх дитячих сльозах, в своїх кривдах 
наймита, в муках вязня, в пониженню солдата, в своїх вогневих, болючих 
піснях кобзаря! Він єсть сам та Москалева криниця, з якої може пити вся-
кий, кого мучить згага, хто йде тим тяжким степом, що називається жит-
тям. Велика ж слава, невміруча слава і честь нашому великому Страднику-
Москалю!
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО
 «МОХНОНОГЕ»

 Першу свою п’єсу – «Дисгармонія» – Володимир Винниченко на-
писав 1905 року, останню – «Пророк» – 1930-го, вже перебуваючи в 
еміграції. Всього в доробку Винниченка-драматурга – 26 п’єс. У 1910 
- 1920-х роках вони мали чималий успіх як на українській сцені, так і 
на сценах російських, німецьких, італійських, чеських, австрійських 
театрів – цей факт і донині залишається безпрецедентним в історії 
української драматургії. Особливою популярністю користувалися дра-
ми В. Винниченка «Брехня», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Гріх», 
«Закон».

«ВОНО ЖИВЕ В КОЖНІМ З НАС...»
(Про п’єсу В. Винниченка, яка вважалася загубленою)

 Десятки років пролежав цей рукопис нечіпаним в архівах 
Інституту рукописів Національної Академії наук України. Забутий авто-
ром, видавцями, дослідниками... Чіткі, написані рукою впевненої в собі 
людини, рядки...
 Назва п’єси змушує замислитись. Після чітких, точно сформу-
льованих заголовків Винниченкових творів раптом постає щось темне, 
неокреслене, повне таємничості – «Мохноноге». Відразу виникають 
асоціації з праминулим, схованим у глибині століть, коли інстинкти 
панувати над розумом. Пригадується й давно читане твердження пись-
менника про сутність «Мохноногого»: «Воно живе в кожнім з нас, живе 
раніше, ніж свідомість і воля. Раніше того, що зветься людським, до-
брим або злим. Коли у згоді з нашими бажаннями, цілим світоглядом 
–  добре, коли противне –  то вже зле. Тому воно многолице, мінливе, не-
вловиме. Ми завше в боротьбі з ним, хоч несвідомі цього. Але бувають 
моменти, коли наша увага яскраво ставить питання про цю боротьбу». 
 Як бачимо, В, Винниченко гостро ставить питання про боротьбу 
свідомого та підсвідомого, розуму й інстинктів. Звичайно, «Мохноноге» 
(не перший літературний твір письменника, присвячений цій проблемі. 
Поставала вона і в «Memento», і в «Чорній Пантері...», скандальних 
«Щаблях життя». Драматург у цих творах вдавався не до терапії, а до 
розтину душі людини, яка постає перед читачами оголеною, з усіма тем-
нощами й виразками.
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 Природне питання: чому кращі п’єси Винниченка побачили 
сцени кращих театрів, друкувалися аж до кінця 20-х, а «Мохноноге» –  
безслідно зникає в 1917-му? Відповідь слід шукати у ставленні до драми 
самого письменника. Твір було написано десь наприкінці 1914 року. Про 
це свідчить запис у щоденнику письменника за 21. XII. 1914, де поруч із 
фіксацією психологічного стану автора читаємо: «Поправленого «Мох-
ноногого» одіслано Макс[имовичу]», Протягом 1915-го, 1916-го, на по-
чатку 1917 років вистави за п’єсою з успіхом йшли на сценах Москви, 
Саратова, Самари, Києва, Харкова, Одеси, Баку (інформація ця, знову ж 
таки, зі «Щоденника», у якому письменник скрупульозно фіксував суми 
гонорарів за виставлені п’єси, серед яких –  і «Мохноноге»).
 Здавалося б, усе, як завжди: успіх, задоволені авторські амбіції, 
гонорари, які були єдиним засобом для існування. Але ж ні. Щось ста-
лося. Світоглядні позиції В. Винниченка зазнають змін. Очевидно, їх 
еволюцію, ми ще зможемо прослідкувати, коли в повному обсязі буде 
опубліковано листування митця. Нині ж скористаємося свідченнями 
зі «Щоденника»: «Коли «свята творчість» даватиме й надалі такі 
приємні переживання, які я маю тепер, то доведеться, мабуть, виби-
рати якусь іншу професію. За кілька днів вистава «Мохноногого». Та 
п’єса, якою я місяців чотири тому був задоволений, тепер викликає 
таку огиду й сором за неї, що не знаю, що робити? Страшенно дивно, 
як я міг так різно цінити її? Що я в ній знаходив доброго?». Ці слова 
стосуються не просто п’єси «Мохноноге». Порвавши з цим твором, ми-
тець прагне піднятися на вищий щабель, знайти своє місце в літературі, 
яке було б співвідносним з його мисленням та світобаченням. Перед 
письменником постає питання: «Чи зможу я завоювати нове відношення 
до себе? Чи зможу заговорити так, як хочу тепер? Чи вистачить енергії 
для боротьби з собою і тою опінією, яка склалася?» Відповідь на влас-
не питання категорична «Це достойна мета для боротьби, для зусиль, 
для напруження сил (...). Чую дух святого хвилювання, чую тріпотіння, 
завзяття в душі. Буде так, як я хочу. Я прагну того, прагну перемоги і 
доб’юсь її. В цьому життя».
 Та все ж не так легко відмовлятися від того, чим жив, в чому був 
до кінця переконаний. «Бідне моє «Мохноноге», –  запише Винниченко 
того ж дня у «Щоденнику». –  Покромсане, понівечене глупими режисе-
рами, воно стало подібне до людини з одрізаними вухами й носом. В та-
кому привабливому вигляді воно вийшло на сцену, викликавши у критики 
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справедливий сміх».
 Це, здається, все, що відомо на сьогодні пре «Мохноноге».
 Додам, що віднайдений варіант –  це авторський переклад п’єси 
російською мовою (вона жодного разу не побачила української сцени). 
Саме в такому вигляді, на мою думку, твір і повинен постати перед чи-
тачами. І ще одне. Чи маємо ми право друкувати те, що письменник 
викреслив зі своєї пам’яті? Чи не порушимо його волі? Можливо. Хоча 
жодних свідчень про заборону –  з боку автора –  друкувати його п’єсу 
немає. Думаю, справедливим є девіз «написане лишається», винесений 
в назву рубрики одного з провідних літературознавчих часописів. Напи-
сане повинно дійти до читачів та критики. А їм уже вирішувати –  жити 
творові чи припадати пилом на полицях бібліотек.
 Я не ставив собі за мету аналізувати твір, який пропонуємо 
твоїй, читачу, увазі. Це справа недалекого майбутнього. Єдине, від чого 
хотілося б застерегти: не суди строго Винниченка за його експерименти 
з мораллю. Як митець, він болісно шукав істину. Чи знайшов? Давайте 
поставимо це питання, прочитавши драму. А потім додамо до нього ще 
одне: а чи існує вона –  абсолютна істина?

С. Михида

МЕРТВЕ, ЯКЕ ХАПАЄ  ЗА НОГИ ЖИВИХ
Про п’єсу Володимира Винниченка «Мохноноге», 

яка вважалася втраченою.
1

 Дослідники-винниченкознавці знали про «Мохноноге» хіба 
лише те, що написав про цей твір сам В. Винниченко. Знали, що напи-
сано п’єсу було наприкінці 1914 р. і невдовзі відправлено до Москви, в 
Російський драматичний театр, відомий ще як театр Незлобіна. Знали, 
що в 1915-1917 рр. драма Винниченка була поставлена на сценах кількох 
театрів – у Москві, Саратові, Самарі, Києві, Харкові, Одесі, Баку… Зна-
ли, що в «Щоденнику» В. Винниченко оцінював власний твір досить 
суворо. «Коли «свята творчість» даватиме й надалі такі приємні пере-
живання, які я маю тепер, то доведеться, мабуть, вибирати якусь іншу 
професію, –  записав він 18 січня 1917 року. –  За кілька днів вистава 
«Мохноногого». Та п’єса, якою я місяців чотири тому був задоволений, 
тепер викликає таку огиду й сором за неї, що не знаю, що робити? Стра-



163

S C R I P TA M A N E N T   

шенно дивно, як я міг так різно цінити її. Що в ній знаходив доброго?»                    
 Вистава лише посилила розчарування. Гнітючі передчуття після 
репетиції в театрі Суходольських у Москві справдилися –  судячи з усьо-
го, спектакль провалився. Але й раніше творче невдосконалення мучило В. 
Винниченка, про що свідчать його щоденникові записи, зроблені 31 жовтня 
1915 року. «Душить, гнітить сором за цю бліденьку, сіреньку, нікчемну річ. 
– без усякого жалю до себе, ба – навіть із «мазохістким» азартом фіксує 
Винниченко. –  І нема вже змоги відмовитись, не показуватися з нею на 
люди, захистити себе чим від сорому, глуму, нещирого співчуття знайомих, 
щирого страждання Кохи, від зловтішних нарікань земляків. І тут нема 
мені тої потіхи, шо п’єсу, мовляв, не зрозуміли, не оцінили, не так зіграли, 
бо сам бачу й щиро признаю, шо нікчемна, бліда, невиразна річ. І земляки 
будуть мати рацію: як я смію такими невдалими виступами дискредиту-
вати ім’я українця! І нема мені ніякого оправдання. Хочеться вийти десь 
на пляц, стати на коліна і прилюдно каятись».                  
 Прилюдно каятися В. Винниченку, звісно, не довелося, але не-
вдачу він переживав тяжко, намагаючись бути до кінця «чесним з собою». 
«Вилаяно й висміяно так, як я й сподівався. Бідне моє «Мохноноге». По-
кромсане,  понівечене глупими режисерами, воно стало подібне до людини 
з одрізаними вухами й носом. В такому привабливому вигляді воно вийшло 
на сцену, викликавши у критики справедливий сміх».
 Театральну історію «Мохногого» ще належить дослідити: поки 
що ж можна тільки здогадуватися, що сміх пролунав у відгуках на виставу 
зі сторінок якихось московських видань. Г. Костюк, який готував щоден-
ники В. Винниченка до друку і першим «розшифровував» наведені вище 
нотатки, допускав, що В. Винниченко, пригнічений провалом вистави й 
глузливими відгуками критики, «мабуть, знищив текст (п’єси –  В.П.), бо 
в архіві його жодних слідів цієї п’єси нема». Професор Г. Костюк мав на 
увазі той еміграційний архів письменника, який він невдовзі після смерті В. 
Винниченка перевіз із Франції до США. Як ми вже знаємо, текст «Мохно-
ногого» чекав свого часу в іншому сховищі –  Інституті рукописів НБУ ім. 
В. Вернадського.                          
 Щоденникові записи В. Винниченка свідчать, що негативна думка 
автора про власний твір склалася в нього під враженням невдалих театраль-
них постановок.  Початково ставлення письменника до п’єси було більш 
прихильним. Нині, після відшукання й публікації «Мохноногого», у нас є 
можливість прочитати цю драму як літературний твір. 
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2
   Почнемо з її дивної назви. Сучасників В. Винниченка –  його 
читачів –  вона змушувала пригадати деякі твори цього автора, написані 
раніше. Оповідання «Щось більше за нас», романи «Заповіти батьків», 
«Божки»... Що означали ці назви? Поклик предків? Голос крові? 
Спадковість? Силу інстинктів і, загалом, біологічної програми люди-
ни? Сам В. Винниченко, коментуючи «Мохноноге», висловлювався так: 
«Воно живе в кожнім з нас, живе раніше, ніж свідомість і воля. Раніше 
того, що зветься людським, добрим або злим. Коли у згоді з нашими ба-
жаннями, цілим світоглядом –  добре, коли противне – то вже зле. Тому 
воно многолице, мінливе, невловиме. Ми завше в боротьбі з ним, хоч 
несвідомі цього. Але бувають інколи моменти, коли наша увага яскраво 
ставить питання про цю боротьбу. Aле «мохноноге» –  це не тільки при-
рода з її незмінними біологічними законами. У В. Винниченка це ще 
нерідко й закостенілі уявлення, стереотипи й догми, анахронічні форми 
життя, те мертве, що хапає за ноги живих.
 Можна довго цитувати монологи соціалістів (і, як це не пара-
доксально, ніцшеанців водночас!) з різних творів В. Винниченка 1907-
1916 років: вони намагаються подолати в собі «темну спадщину сивої, 
давно померлої старовини», «темну владну силу», з якою ладні стати на 
прю, щоб, зрештою, таки... зазнати поразки. Інвектив на адресу «темної 
спадщини дідів», «заповітів батьків» у творах В. Винниченка. написа-
них у те десятиліття, яке прийнято називати ганебним, зустрічається 
чимало. Його герої бунтують проти лицемірної суспільної моралі, нама-
гаючись моделювати мораль нову, більш досконалу, «сродну» людській 
природі.
 Вони й проти самих себе нерідко бунтують! Ламають себе, і ви-
будовують різні теорії, принципи, правила, прагнучи встановити більш 
гармонійний, ніж досі, порядок речей. Їм потрібен лад. Але в тім то й 
річ, що шукається він, як правило, в екстравагантний спосіб.  
В. Винниченка давно цікавило питання про те, чи може людина змінити 
сама себе, подолавши «мохноногі» інстинкти й стереотипи. Так само, як 
і питання про межу у виборі різних –  благородних чи ницих –  засобів 
для досягнення життєвої мети. А заодно –  й про розплату за неправедні 
засоби, з допомогою яких досягається початково, може, й благородна 
мета. Для В. Винниченка завжди було важливим «винести на обгово-
рення суспільства» ту чи ту проблему, загостривши її до крайньої межі 
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і навіть пропонуючи свої «сценарії», які б суспільство могло, на його 
думку, прийняти. Звідси – публіцистичний, «проповідницький» еле-
мент, особливо відчутний у романах і драмах письменника. 

3
 У п’єсі «Мохноноге» легко помітити всі названі вище «зна-
ки питання». Тут, як майже завжди у В. Винниченка, зображено 
інтелігентське середовище, родинне коло, в якому спалахують великі й 
дрібні пристрасті, інтриги, захоплення, кризи... Кожен веде свою гру, 
кожен (як уміє, як собі дозволяє!) здійснює свій життєвий план. Нічого 
незвичайного начебто й не відбувається; перед нами родинний побут 
в його інтелігентському варіанті. Але побут цей наелектризований; тут 
–  як на війні. Триває велика гра, і як у всякій грі, мають виявитися 
переможці й переможені. 
 Ось-ось має померти від раку Афанасій Павлович, літератор, 
після якого залишається якась спадщина. Варвара, його племінниця. 
чекає цієї смерті з нетерпінням, маючи намір продати дядьків маєток 
і відкрити завод. Моральні табу для неї не існують – життєвий праг-
матизм тут межує із жорстокістю й цинізмом, оскільки «справжньою 
цінністю життя» для Варвари є сила і влада, а їх дають гроші. 
 У свої спільники Варвара хоче взяти брата Дмитра, але річ 
у тому, що в нього інші моральні принципи. Він не може умовля-
ти Афанасія Павловича погодитися на операцію, бо знає, що той її не 
витримає, помре (що й треба Варварі!). Вічні розмови про гроші для 
нього –  «епідемія якась» і тільки. Він зайнятий дивною для сестри спра-
вою: видає власну книгу, в якій ідеться про самотворення, тобто –  про 
самовиховання особистості. Біда тільки в тому, що реалізувати власні 
рецепти Дмитро не в силі. Не вистачає волі, а головне –  на заваді стоїть 
«мохноноге, одвічне і темне», якийсь біологічний фатум. Цей 34-річний 
інженер, талант і просто доброчесна людина, весь час бореться зі своїми 
пороками, з пристрастю до карт і випивок, –  але безуспішно. Про Дми-
тра Бутенка в авторській ремарці сказано: «дуже буйний, нестримний 
до самозабуття, може бути грубим, але й дивовижно ніжним». Платою 
за безхарактерність і поразки у війні з «мохноногим» є внутрішній дис-
комфорт і родинний розлад: Дмитрова дружина Тетяна зневірилася в 
можливості «самотворення» свого чоловіка, оскільки «природи своєї 
змінити неможливо». 
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 Як бачимо, разом із питанням про можливість «перебудо-
ви людини» шляхом приборкання чи облагородження «мохноно-
гих» біологічних програм В. Винниченко виносив «на обговорення 
суспільства» і дражливу тему невідповідності життя художника (чи 
вченого) тим ідеалам, які сповідуються в його творчості. Дмитрові ідеї 
підхоплює його племінниця Ялинка та її друзі, –  а сам автор, всупе-
реч власним бажанням, живе іншим життям, зовсім не за тими при-
писами, в які повірила молодь. Ця дисгармонія –  закономірність чи 
виняток? –  запитує себе і нас В. Винниченко. (До речі, і Афанасій 
Павлович зізнається перед смертю у власній роздвоєності: книги писав 
високоморальні, а життя прожив «звичайнісіньке, підленьке, поганень-
ке». Може, через те, що теж постійно програвав «мохноногому»?!). 

4
 Найбільша психологічна напруга виникає в трикутнику Дмитро 
– Тетяна – Суховій. В. Винниченко «закручує» сюжетну інтригу вельми 
вигадливо, інколи навіть переускладнюючи дію несподіваними «загад-
ками» й метаморфозами в поведінці героїв. Пов’язано це не стільки з 
Дмитром і Тетяною, скільки з хитромудрими, далекосяжними намірами 
неперебірливого в засобах художника Суховія. 
 Його характер –  гримуча суміш честолюбства, цинізму, 
лицемірства і підступності. Все пускає в хід цей Наполеон від мистецт-
ва, аби досягти свого. А хочеться йому «вразити світ», написати таку 
картину, яка б перевернула уявлення про живопис. Тільки... поки що 
Якову Суховію потрібні гроші, багато грошей. Щоб виїхати, кинути 
суєту, усамітнитися десь у мальовничій тихій місцині –  і творити. Чим 
не благородна мета? Заради неї він не зупиниться ні перед чим. Знаючи 
прагнення пристрасної, самозаглибленої Тетяни «до високого, до под-
вигу», її максималізм і безоглядність, Суховій, по суті, спонукає її до 
самопожертви (начебто в ім’я великої мети, мистецтва, високого при-
значення його, художника Суховія...), –  а закінчується все банальним 
...романом з обманом. Цинік обвів навколо пальця ідеалістку.  
 Про всяк випадок Яків Суховій заводить флірт з Варварою, 
калікою, жорстокою і черствою жінкою, яка, власне, й жінкою себе 
не вважала! Розрахунок цього разу робиться на Варварину житейську 
чіпкість, яка може забезпечити багатство, гроші, а далі –  силу і владу. 
На довершення Суховій разом із Тетяниним братом Базілем підробляє 
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векселі. А врешті-решт виявилося, що художник переграв самого 
себе. Як цілком точно каже Базіль, «мету він проміняв на засоби» –  і 
став банкрутом. Давня істина про несумісність «генія» і «злодійства» 
підтвердилася ще раз. Неправедні засоби вбили мету. 

5
 І є у п’єсі ще одне питання, яке виніс «на обговорення 
суспільства» В. Винниченко. Воно не особливо акцентоване у творі, 
але все ж... У другій дії «Мохногого» є цікава суперечка про доречність 
«інтелігентського безумства хоробрих». Варвара говорить про нього зі 
злістю: «наші безумні не хочуть і не вміють працювати». У Європі, каже 
вона, працюють: «а наші взимку в саду чай п’ють».
 Це, звісно, метафора: чай у зимовому, засипаному снігом саду. 
А за нею –  речі цілком серйозні.  Йдеться про сумісність ментальності 
інтелігента з Росії – з ментальністю інтелігента зі «Старого світу», 
«уродзоного» європейця. З «нашого» боку –  «безумство хоробрих», на-
пружене духовне життя («немічність неврастеніків», –  безапеляційно 
кидає Варвара), –  але зате ж і дефіцит прагматизму, впорядкованості, 
чіткої організації життя... 
 В. Винниченко у 1907-1914 pp. багато кочував по Європі (Же-
нева, Париж, міста Австро-Угорщини й Італії...), отож мав можливість 
зіставляти й порівнювати «наше» і «їхнє». Судячи з усього, дивна 
здатність співвітчизників пити взимку чай у саду чимось була йому до-
рога. Інакше чому б суперечка прагматичної Варвари й ідеалістки Те-
тяни у п’єсі виглядала так, що в словах Варвари більше правоти («наші 
безумці не хочуть і не вміють працювати», тому й панує безпорядок), а в 
словах Тетяни –  більше привабливості («і все-таки, хвала безумцям»)? 
Не Винниченко першим заговорив про специфіку двох менталітетів 
по різні боки Карпат (були ще ж М. Драгоманов і П. Куліш, не кажучи 
вже про російські версії уявлень про Європу), але врахуймо і його по-
гляд, який можна назвати неоднозначним, оскільки маємо той випадок, 
коли розум говорить одне, а душа – інше. «І все-таки, хвала безумцям»... 
І все-таки, як це славно: чай у зимовому саду... 

6
 В. Винниченко, драми якого дуже часто мають «летальні» 
фінали, цього разу обійшовся без смертей. Фінал «Мохноногого» швид-
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ше навіть можна назвати щасливим – якщо мати на увазі любовний 
(родинний) аспект сюжету. Після «затемнення», пережитого Тетяною, 
після всіх істерик і що з нього випадає лиходій-художник Яків Суховій. 
Залишаються двоє, Тетяна і Дмитро, хай і перемучені душевними кри-
зами, але ними ж і загартовані. Останні слова Тетяни: «Ніяких мохно-
ногих! Будемо разом боротися...» –  вселяють надію на те, що смуга ду-
шевних потрясінь перейдена обома, що «мохноноге» відступить, фатум 
розвіється, і наші герої зможуть належати самі собі. 
 Найменші неточності в режисурі чи акторській грі легко мог-
ли зробити такий драматургічний матеріал вразливим. Щирість тоді 
починає виглядати як наївність, акцент на фатальній ролі «мохноного-
го» – простакуватістю, несподівані «зигзаги» в поведінці персонажів та 
їхні афекти – мелодраматичними ефектами не найвищої проби. Можна 
легко уявити знизування плечима й смішок у глядацькому залі театру 
Незлобіна чи театру Суходольських у Москві (цілком можливо, що саме 
так і було, у всякому разі записи у Винниченковому щоденнику свідчать 
про іронічну реакцію публіки й критики на виставу). І що з того, що у 
«Привидах» Г. Ібсена теж є монологи, в яких героїня (фру Атвінг) май-
же так само, як Дмитро у п’єсі В. Винниченка, нарікає на підступність 
«привидів»? «У мені сидить щось віджиле –  схоже на привиди, яких 
я ніяк не можу позбутися. У нас озивається не тільки те, що перейшло 
до нас у спадок від батька-матері, але нагадують про себе і всякі старі 
віджилі поняття, вірування й тому подібне. Все це вже не живе в нас, але 
все-таки сидить ще так міцно, що його не позбутися». Хтозна, можливо, 
думка про фатальну біологічну запрограмованість людини, про фактор 
спадковості, інстинктів та стереотипів виникла у В. Винниченка під 
впливом Г. Ібсена? Зрештою, річ не в цьому, а в художньому результаті. 
Він же у випадку з п’єсою «Мохноноге» виявився зовсім не бездоган-
ним, заважали і «розмитість фокусу» (таке не раз траплялося у В. Вин-
ниченка: бажання сказати відразу про все призводило до розсіювання, 
розпорошування енергії конфлікту); і недостатня глибина психологічної 
розробки характерів, через що поведінка героїв надто залежить від 
примхливої авторської волі; і –  головне – наївність у постановці про-
блеми, яку драматург узявся винести на обговорення суспільства. Уявіть 
Архімеда, який вигукує «Еврика!», а всі знають, що ніякого відкриття не 
сталося. 
 Звісно, достатньо вміла Винниченкова рука у п’єсі відчувається. 
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У ній є що грати виконавцям ролей Тетяни, Суховія, Варвари, Дмитра... 
Вельми інтригуюче вибудувано подієвий каркас твору, його сюжет. І 
все ж те, що задумувалося як драма, раз у раз виявляється мелодрамою. 
Схоже, що автор такого ефекту не передбачав.

7
 У В. Винниченка були підстави для невдоволення своєю п’єсою. 
У 1915 р. він уже знав, що таке театральний успіх, –  передусім завдяки 
таким своїм творам, як: «Брехня» та «Чорна пантера і Білий Медвідь». 
Мала резонанс і його проза –  як оповідання, так і романи «Чесність з 
собою», «По-свій», «Божки», «Хочу!», «Заповіти батьків», «Рівновага». 
Невдовзі після «Мохноногого» він напише чи не кращий свій роман «За-
писки кирпатого Мефістофеля». У тому ж 1915 р. К. Станіславський і 
В. Немирович-Данченко ладні були взяти до постановки п’єсу В. Вин-
ниченка «Розп’яті» («Пригвождені»), аж поки сам автор у розмові з В. 
Немировичем-Данченком не налякав того ідеєю «перебудови шлюбу»... 
Що ж, рельєф творчості того чи того письменника і не зобов’язаний бути 
гладеньким. Є в ньому вершини, пагорби, низини й западини – так буває 
найчастіше. Історія з драмою В. Винниченка «Мохноноге» підтверджує 
це правило. Як і ту істину, що нам належить бути уважними до всіх 
перепадів і примх того рельєфу. Тільки ж для початку треба, щоб він 
постав перед очима читачів і дослідників повністю, а не фрагментарно. 
Якщо казати конкретно про В. Винниченка, то багато що з його спадщи-
ни й досі не винесено на людські очі з архівів, передусім – київських, де, 
зокрема, зберігається величезний Винниченків епістолярій, де є безліч 
його рукописів. 
 Але ж, браття-кияни, – я розумію, що до США (де в 
Колумбійському університеті зосереджено матеріали еміграційного 
архіву письменника) можна дістатися швидше й дешевше, ніж п’ятим 
трамваєм до Солом’янки чи пішки – до вулиці Володимирської; що Київ 
ви великодушно «здаєте» провінціалам. Тільки все одно сумно бачити 
в київських сховищах на картках обліку одне-два прізвища дослідників. 
Ніби й не себе ми закликали в другій половині 80-х: «Повернімо Винни-
ченка!»
 Гай-гай, старі звички таки хапають за ноги живих...

В. Панченко
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МОХНОНОГОЕ
Пьеса в 5-ти действиях

(Авторский перевод с укр.)
1916 г.
Действующие лица:
Дмитрий Михайлович Бутенко – инженер 
Татьяна – его жена 
Варвара – сестра
Афанасий Павлович – его дядя, литератор 
Елочка – племянница Дмитрия 
Базиль, Петрусь – братья Татьяны 
Суховий – художник 
Белявский – литератор

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.
 Cтоловая.  Налево широкая стеклянная дверь на веранду и в сад. 
Видны густоцветущие деревья. В задней стене с левой стороны дверь в 
гостиную, виднеется рояль и дверь в сад. С правой стороны в задней стене 
дверь в прихожую. Справа – дверь во внутренние комнаты. Немножко 
дальше небольшая этажерка с книгами, еще дальше, ближе к стене 
полукруглая выемка в стене с закругленными вверху окнами. В этой выемке 
стоит небольшой письменный стол и мягкое кресло с приделанной к нему 
доской, служащий вместо стола. Когда нужно, доска-стол может быть 
отодвинута в сторону. Из сада светит солнце. В комнате нет никого. 
Из дверей направо выходит Базиль среднего роста, лет 30-32. Лицо 
поношенное, помятое, совершенно бритое, лысоват. Одет в черный, не 
совсем новый, но модный жакет. Лицо умное, доброе, неврастеническое, 
но без беспокойства, возбужденности. Садится и уныло, убито сидит, 
иногда сокрушенно и в отчаянии почесываясь и вздыхая.
 Быстро входит из гостиной Елочка, стройная, тоненькая, 
рыжеватая, свежая, лет 19-ти. Очень подвижная, порывистая, 
прямая, решительная и очень смешливая. Глаза всегда, даже в печальном 
настроении, ищут чего-нибудь смешного.
 – Ну вот! Опять? Опять? Да?
 Базиль. Что «опять»?? (Удивлен).
 Елочка. Слушайте, Базиль. Я у дяди Мити живу уже весь май 
месяц. Все это время, каждый раз как вы приходите сюда, вы непременно 
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принимаете такой вид. (Показывает унылую рожу). Ммэ-э...
 Базиль. Елочка, деточка, драгоценная! Неправда же!
 Елочка. Каждый раз! С другими вы можете и смеяться, и петь, 
и все, а со мной обязательно мировая скорбь. А я чувствую себя за что-то 
виноватой. Это просто с вашей стороны свинство.
 Базиль. Елочка! Ей Богу сегодня я без мировой скорби!
 Елочка. Ай-ну! А поза почему такая? Почему?
 Базиль. Неприятности, деточка. Очень большая неприятность.
 Елочка. (строго). Вчера играли в карты?
 Базиль. (виновато). Играл.
 Елочка. Ну, вот, видите! С ума сойти с таким человеком! 
 Базиль. Елочка, нечаянно, даю слово, нечаянно. 
 Елочка. Ай-ну! У вас всегда нечаянно. Ведь вы мне слово дали! 
Дали?
 Базиль. Видите, драгоценная, каждый человек хочет что-нибудь в 
жизни переживать. Понимаете? А вот я человек конченый, никчемный... 
 Елочка. Вы адвокат, публицист, бывший революционер, вы в 
картах ищете переживаний?..  Вы просто –  тряпка! Вот что. С ума сойти с 
такой философией!
 Базиль. Да, деточка, тряпка.
 Елочка. Ах, он с удовольствием повторяет! Знаете, Базиль, вы 
страшно любите мучить и себя и других. Страшно! Вы просто смакуете. 
Зачем-то всегда унижаете себя и наслаждаетесь этим. Ну и наслаждайтесь, 
а я больше не желаю! Какое мне дело, если вы не хотите сами, то мне что?
 Базиль. Хочу, Елочка! Ей-Богу, хочу! Эх, Елочка, да если бы вы 
знали, как я мечтаю, что вы когда-нибудь... Елочка..
 Елочка. Ну, это вы напрасно мечтаете!
 Базиль. Постойте, ведь вы не знаете, о чем я хотел... впрочем, 
верно... (Машет рукой и с искренним унынием садится).
 Елочка. (горячо). Ну, простите, ну, простите! Я дура. Ну, что вы 
хотели сказать? Ну, говорите же!
 Базиль. Нет, что уж тут...
 Елочка. Ах, Господи! Да говорите же! Ну, что?
 Базиль. (молчит). Что вы когда-нибудь... Нет, не стоит. Эх, 
 Елочка. Да вы не можете даже представить себе, что можно 
сделать для того, чтобы вот этакое, свежее, чистое, молодое существо, как 
вы...
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 Елочка. Слушайте, Базиль, я не хотела еще пока вам говорить 
одной вещи, но сейчас решила сказать! Только, пожалуйста, пессимизм, 
критицизм и т. п. спрячьте в карман. Дело вот в чем. Недавно у нас, ну, 
несколько моих подруг курсисток и студентов, мы организовали кружок… 
кружок «самотворения»...
 Базиль. Само... Как?
 Елочка. Только, пожалуйста, без такого удивления! Ничего 
удивительного нет. Кружок самотворения. Ну, что тут удивительного?
 Базиль. Ничего, конечно... 
 Елочка. Ну, вроде как, например, «самовоспитание». Название 
мы ещё не придумали хорошо. Но это не важно. Цель его –  самотворение, 
то есть творить самого себя. Если вы будете удивляться, я не буду говорить!
 Базиль. (серьезно слушает). Я очень серьезно слушаю. Но я 
немного не понимаю. Как же именно творить себя?
 Елочка. Творить каждый день, каждый час, всегда следить за  
собой, быть твердым, честным. В жизни, в практической, ежедневной, 
будничной жизни. Понимаете? Вот если вы, например, считаете что-нибудь 
нехорошим, вы ни за что не должны этого делать.
 Базиль. Это слишком серьезная задача.
 Елочка. Конечно! Надо иметь прежде всего силу воли. И мы 
ставим себе задачей прежде всего творить волю. Упражняться, пробовать 
себя, испытывать.  Вот, я думаю, вам обязательно надо вступить к нам.
 Базиль. А что же я буду делать там?
 Елочка. Ничего. Вы будете рассказывать нам, какие вы пакости 
сделали, то есть вообще дурные свои стороны рассказывать. 
 Базиль. Ого! Для чего же это?!
 Елочка. Чтоб было стыдно. И чтобы научиться пересиливать себя. 
 Базиль. Гм-гм! И Петрусь в этом кружке?
 Елочка. (с несколько вызывающей твердостью). Да, и Петрусь!
 Базиль. Видите, Елочка, мне кажется, что я несколько... что я не 
подхожу к этому кружку...
 Елочка. Ну, вот! Конечно! Еще бы! Потому что вы не хотите честно 
и откровенно быть настоящим человеком. Вы только любите жаловаться, 
хныкать, чтоб вас жалели, утешали. А делать что-нибудь, чтобы исправить, 
–  это не подходит вам.
 Базиль. Нет, Елочка, я вам когда-то сказал, что переменюсь, и вот 
увидите. Вот дайте мне только несколько месяцев. Все изменится. Увидите, 
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какой я буду. Тогда с десятком Петрусей померяюсь. Да как влюбитесь вы в 
меня, Елочка! А? Смотрите! Елочка!
 Елочка. Что ж случится?
 Базиль. Что-то! Несколько месяцев мне только надо. Ну, так и 
быть: скажу. Видите, драгоценная, я просто неврастеник, наш век –  век 
неврастеников. Мне надо просто вылечить себя. И вот я соберу деньжат, 
махну летом за границу и полечусь там. Я это окончательно решил. 
Слыхали о лечении гипнозом? Так вот это оно самое. Несколько сеансов 
и готово, засну одним человеком, а проснусь другим. А? Это дело вернее 
самотворения!
 Елочка. Разве это возможно?
 Базиль. Конечно! Тогда приеду и адвокатурой, и музыкой займусь, 
и книгу свою начну писать. Тогда и вы, надеюсь... Эх, Елочка, да одна 
надежда, что вы... Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, а?
 Елочка. Сомневаюсь я что-то. Когда же вы поедете за границу? 
Вы, кажется, уже несколько лет собираетесь?
 Базиль. Нет, нет. Этим летом непременно. Э, это уж... У меня тут 
есть одна комбинация, которая дает мне деньжат.
 Елочка. Ну, хорошо, мы потом еще обо всем поговорим. Теперь 
уходите отсюда.
 Базиль. Почему? Куда?
 Елочка. Ай-ну! Потому что мне так надо. Пойдите к Петрусю, к 
дяде Мите, в кабинет. Ну, скорее! (Выпихивает его). 
 Базиль. Весьма загадочно. Но покоряюсь.
 Елочка. Ладно, ладно! (По уходу Базиля идет к столику Варвары 
Михайловны и, оглядываясь, ищет на нем что-то. Заглядывает между 
книг на этажерке, пожимает плечами).
 Быстро входит Петрусь, студент, лет 23 лицо бритое, 
как у брата Башня, но свежее, живое, подвижное. Вид радостный, 
приподнятый, в руке фуражка.
 Петрусь. Тани здесь нет?
 Елочка. Нет.
 Петрусь. Что вы ищете?
 Елочка. Сердце потеряла.
 Петрусь. (вдруг суетливо начинает бегать, заглядывать под 
стулья, кружиться на одном месте хлопать себя руками по карману. 
Серьезно). Ах, Боже мой. Где же оно? Не закатилось ли под шкап? Ах, ты, 
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Господи! А то, может, случайно ко мне в карман попало? Ах, да, у Базиля 
не искали?
 Елочка. (смешливо фыркает). Искала, не нашла.
 Петрусь. (сразу делает уныло-разочарованную мину, похоже 
на Базиля, кажется вялым, медленным, говорит голосом Базиля). Нет, 
драгоценная, наше поколение слишком часто погружалось в экстатический 
мистицизм, чтобы удовлетвориться наивной реальностью.
 Елочка. (хохочет). Ничего подобного, Петрусь! Ничего подобного! 
Теперь он уже не такой.
 Петрусь. (своим голосом). Ах, да! Верно, верно! Я и забыл. Да, да, 
конечно
 Елочка. И ничего «конечно» тоже нет. Уходите отсюда. 
 Петрусь. Это же почему?
 Елочка. Потому что. Ну, раз, два!
 Петрусь. (насвистывая, идет к двери в сад, раскрывает, выходит 
на террасу).
 Елочка. Нет, нет, не туда!
 Петрусь. А весна, Елочка! А? Весна? Йэх, великолепно! (Рвет 
ветку с цветком)
 Елочка. Петрусь, тетя Варя сердиться будет! Слышите Вы?
 Петрусь. (важно входит, медленной походкой к Елочке и вдруг 
обсыпает ее цветом).
 Елочка. Ах вы же!.. (Бежит на террасу, рвет ветку и 
возвращается к Петрусю).
 Петрусь. Елочка, Елочка! Тетя Варя идет! Тш-ш!
 Елочка. (испуганно, смешливо заглядывает) Врете?
 Петрусь. (смеется).
 Елочка. Ох, задаст она нам! Давайте собирать
 Петрусь. (изображает хромую Варвару, ее голосом показывает 
на цвет на полу). Это что за сор? Что за сор, спрашиваю? (Своим голосом) 
Это, тетя Варя, не сор, а цвет деревьев, весенний нежный цвет. Весна, тетя 
Варя, поэзия. (Голосом Варвары). Цвет на полу есть сор и более ничего. 
Чтоб никакой мне весны. Все в свое время и на своем месте, по расписанию!
 Елочка. (смешливо хохочет). Петрусь, Афанасий Павлович! 
Пожалуйста, немножко!
 Петрусь. (принимает благодушный, елейный вид, выпячивает 
живот, поглаживает бороду). Истинная мудрость –  в умении не желать 
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желаемого. Молодость –  не мудра, ибо переполнена желаниями, этими 
горькими плодами обмана. (Своим голосом, протягивая фуражку). А 
теперь благодарность.
 Елочка. Что же я вам дам?
 Петрусь. Ну, бросьте пустячок какой-нибудь, ну, сердечко свое, 
скажем.
 Елочка. (смеется). Ах, с ума сойти, какой остроумный! 
 Петрусь. Ах, правда, –  вы его потеряли! Какая жалость. Ну, ладно, 
Таня у себя?
 Елочка. Тетя Таня ушла в город, я ведь сказала вам!
 Петрусь. Ничего подобного вы не изволили говорить, милая 
барышня.
 Елочка. Ну, значит, хотела сказать. Да что с вами? Ух, какой! 
Ручейки на улицах? Да? Кораблики не пускали?
 Петрусь. (передразнивая ее). Ай-ну! Кораблики!
 Елочка. (хохочет). Вот свинья! Ведь вы обещали меня не 
изображать.
 Петрусь. Я и не изображаю. Я просто научился изысканному тону. 
Ай-ну!
 Елочка. (смеясь). С ума сойти, какой остроумный! Да что с вами, 
вы мне скажите? Где вы были?
 Петрусь. Нигде. Вышел на улицу, хотел идти в город, но встретил 
почтальона, получил письмо и вернулся
 Елочка. И это письмо привело вас в это темное настроение?
 Петрусь. Оно самое-с.
 Елочка. А от кого: от мужчины или девицы?
 Петрусь. Sic! Отныне человеческий род разделился на мужчин и 
девиц.
 Елочка. Ай-ну! От кого?
 Петрусь. А вам что?
 Елочка. Я страшно любопытна.
 Петрусь. Это большой порок, дитя мое. Но, так и быть, скажу: от 
девицы. Вот (Показывает письмо). 
 Елочка. Правда, Петрусь? 
 Петрусь. Как видите. 
 Елочка. Симпатичная? 
 Петрусь. Чрезвычайно. 
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 Елочка. И вы... и она вам нравится?
 Петрусь. Очень. Это такая прелесть, что... Эх, теперь, Елочка, 
заживем! Да, может, Таня пришла уже? Мне необходимо ее немедля видеть. 
Пойду погляжу! (Уходит).
 Елочка. (некоторое время сидит, смотрит вслед Петрусю, 
потом нерешительно смотрит на рассыпанный цвет и пробует собрать, 
но, рассердившись, нарочно швыряет на пол собранное. Выбегает за 
Петрусем).
 Некоторое время нет никого.
Из передней входят Татьяна и Дмитрий, оба в пальто и шляпах.
 Татьяна – лет 27-28, красивая, волосы темные, одета с большим 
вкусом, но не ярко. Натура страстная, но сдержанная, углубленная в 
себя. Застенчива, оттого не всегда смотрит в глаза тому, с кем говорит. 
Иногда производит впечатление очень робкой, кроткой и мягкой. Когда 
охватывает сильное чувство, очень резко меняется: говорит сильно, 
горячо, смотрит прямо, вызывающе, делает много движений, лицо 
становится очень подвижным, вплоть до страстных гримас. И тут же 
опять может сделаться робкой и сконфуженной.
 Дмитрий – лет 34, плотный, тяжелый, неуклюжий, но не 
медлительный. Голова крупная, с большим лбом и углубленными глазами, 
часто смотрит исподлобья, упрямо и тяжело, как бык, наклонив голову. 
Волосы рыжие, густые, носит бороду, тоже рыжую, но подстриженную. 
Очень несдержан, экспансивен, в проявлении чувств буен и вспыльчив до 
самозабвения. Наряду с грубостью может быть удивительно нежным. 
Тогда лицо как бы меняется, становится светлым и привлекает. Обычная 
манера говорить –  резкая, грубоватая, властная.
 Татьяна. (спешит, на ходу не то испуганно, не то с отвращением). 
Нет, нет, нет!
 Дмитрий. (за ней, стараясь ее остановить, робко, приниженно, 
тихо). Таня, только несколько слов! Мне надо тебе сказать...
 Татьяна. (останавливаясь. Сразу не глядя на Дмитрия). Дмитрий 
Михайлович, отпустите меня!
 Дмитрий. Подожди, Таня. Выслушай. Ради Бога, выслушай.
 Татьяна. Отпустите меня.
 Дмитрий. Таня! Полгода я стараюсь заслужить твое прощение. 
Сегодня ровно шесть месяцев. Неужели я не доказал еще искренность 
своего раскаяния? Ведь ты сама видишь, как я теперь живу Таня! За все это 
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время я ни разу не был ни в одном ресторане, ни разу не взял карты в руки. 
Ни разу, Таня. И не возьму никогда. Я готов все сделать, чтобы ты вернулась 
ко мне, все, что хочешь. Слышишь? Скажи, ну скажи хоть слово,   чем ты 
недовольна, чего ты хочешь.
 Татьяна.  Пустите меня и детей. Я не могу здесь жить.
 Дмитрий. Почему? Ведь могла же прожить четыре года? Да, я 
знаю последний год я жил ужасно. Не знаю, что на меня нашло. Ну, Таня и 
кутежи эти, и игра, и все, ей-Богу, это было не от охлаждения к тебе. Это от 
скуки, тоски какой то. Сам не знаю. Все так теперь живут. Неужели ты еще 
думаешь, что когда-нибудь может повториться что-нибудь подобное тому,   
тому ужасному вечеру? Таня!
 Татьяна. Природы своей изменить невозможно.
 Дмитрий. Возможно, Таня! Возможно, уверяю тебя. Я знаю, – я 
дикий, грубый, несдержанный человек. Но позволь мне объяснить. Нет, 
Таня, подожди. Ведь ты пойми. Я в этот вечер был в ужасном состоянии. 
Постой, ведь я тебе не надоедал до сих пор своими объяснениями, но 
должна же ты знать... Мне предстояло полное разорение, я хотел занять 
денег у Финкельштейна, для того и пригласил. Хотел, чтобы ты помогла 
мне... поухаживала за ним. Да, гнусно, но пойми же... А ты вместо того – 
насмешки над ним, надо мной, кокетливо с Суховием.
 Татьяна. Я нарочно!
 Дмитрий. Да, да, может быть. Но я ведь не знал. И когда 
ушел Финкельштейн, ушел, отказавшись помочь, оскорбленный твоим 
обращением, я пришел в такое состояние, что... уже ничего не помнил и... и 
случилось то ужасное., Но, Таня, пойми, если б Варвара не пришла ко мне 
в ту ночь, не дала мне все свои деньги, ты с детьми была бы теперь нищей, 
а я... застрелился бы... Ты видишь, в каком я был состоянии.
 Татьяна. Ах, не в этом все дело!
 Дмитрий. Да, да, я знаю. Но, Таня, не было ни одного дня за эти 
шесть месяцев, чтобы я не думал о том вечере. Смотри, у меня поседели 
виски. Ты не знаешь сколько я пережил, какие нечеловеческие усилия мне 
надо употреблять, чтобы держать на цепи это темное, злое, свирепое, что 
сидит во мне. Но я его держу. Таня, я уже не боюсь его. Таня, верь мне! 
Верь.Но помоги же мне хоть немного. Помоги хоть тем, что... не дразни 
его... Да, ты дразнишь его нарочно, ты мстишь мне. Ведь ты знаешь, что 
я должен чувствовать, видя, как ты обращаешься с этим... Суховием. А ты 
нарочно с тех пор приглашаешь его каждый день, шепчешься, уединяешься 
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при мне, ходишь к нему, кокетничаешь. Таня, Таня, ради Бога, умоляю тебя, 
не дразни, не будь жестокой, не надо. Зачем ты это делаешь, зачем? Ведь ты 
же знаешь... Чего ты хочешь? Чего? Вызвать опять?
 Татьяна. (упрямо, тихо, глядя в сторону). Отпустите меня.
 Дмитрий. (гневно, сильно). Да перестань ты мне говорить «вы»! 
(Сразу виновато, тихо). Прости, ради Бога... Я не хотел, но мне больно, что 
ты такая... упорно-мстительная.
 Татьяна. (страстно). Я не мстительная! Убей или отпусти меня! 
Вот чего я хочу! Я не могу с тобой жить. Не могу.
 Дмитрий. Не можешь?.. Почему?
 Татьяна. (тише) Я боюсь тебя. Я все понимаю, я вижу, как ты... 
хочешь быть другим, но я не верю и боюсь. Я ничего не могу с этим сделать.
 Дмитрий. Я буду другим, Таня! Умоляю тебя, поверь мне хоть 
немного. Ведь я борюсь с собой, ты же видишь. Лучше помоги мне. Помоги 
побороть это мохноногое, древнее и темное. Не презирай, ведь у всех оно, 
Таня, есть, у всех, даже у тебя. Но для тебя я все могу сделать. Все, что 
хочешь.
 Татьяна. Все? Я хочу, чтобы ты отпустил меня.
 Дмитрий. Этого я не могу.
 Татьяна. Зачем же ты говоришь, что ты изменился? Зачем? Ты 
такой же насильник, собственник и эгоист, как и был. ««Карты, кутежи»... 
не в этом дело!
 Дмитрий. Ну, да, конечно. Но, Таня, поживи еще три месяца. Еще 
три месяца!
 Татьяна. Почему... три месяца?!
 Дмитрий. Так. Надо. Если и тогда ты не будешь верить мне..., ну, 
что ж? Уйдешь. Я хочу сделать все, даже невозможное, чтобы удержать и 
вернуть тебя (Сильно). И удержу, Таня! Удержу! Слышишь ты? (Хватает 
ее за руку).
 Татьяна. (пугается и вырывает руку). 
 Дмитрий. (робко, сконфуженно). Виноват. Прости, Таня...
 Татьяна. Дмитрий Михайлович! Отпустите меня!
 Дмитрий. Опять?! Хорошо. Можете уходить.
 Татьяна. И детей отпустите?!
 Дмитрий. Нет, дети останутся со мной.
 Татьяна. Но вы же знаете, что я без детей не уйду!
 Дмитрий. Как угодно Таня, ну, не надо! Ну прости. Не надо так со 



179

S C R I P TA M A N E N T   

мной, мне так трудно, а ты еще...
 Татьяна. (с угрозой). Ну хорошо! (Быстро поворачивается и 
уходит).
 Дмитрий. Таня! (Смотрит ей вслед, потом мрачно садится и, 
крепко сжав одной рукой лицо, сидит неподвижно).
 Елочка. (вбегая). А, дядя Митя! Ты почему одетый? Что с тобой? 
Что случилось? Дядя!
 Дмитрий. (решительно, сурово). Слушай, Елочка! Только первый 
лист в типографии?
Елочка. (несколько удивленно). Да. А что?
 Дмитрий. Собери всю рукопись и дай мне.
 Елочка. Зачем? Ты хочешь что-нибудь изменять?
 Дмитрий. Нет. Не хочу больше глупостями заниматься. Чепуха 
это все, к черту. Сегодня же собери, расплатись с типографией и конец.
 Елочка. Ты с ума сошел, дядя?!
 Дмитрий. Сошел, не сошел, не твое дело.
 Елочка. Ой, дядя !  Что случилось?! Ты опять прежний. Дядя 
Митя!
 Дмитрий. Да, прежний. А это все глупости. Природы своей 
изменить невозможно! А раз невозможно, так и к черту, нечего дурака 
валять. Да верно, сам вижу! Пишу одно, а делать того не могу, А если так, 
то какое же тут преодоление себя, творение себя и прочая галиматья, о 
которой я так убежденно пишу? Словеса одни. К черту словеса, дело надо.
 Елочка. Дело? Хорошо. Постой только, сделай милость, не 
кричи на меня, когда я тебе что-то скажу. Смотри же, сдерживайся, я тебя 
предупредила.
 Дмитрий. Ну?
 Елочка. Я, понимаешь, взяла и прочитала рукопись кой-кому из 
подруг, курсисток и студентов.
 Дмитрий. Ну, вот, черт бы его взял! Да кто тебя просил? Ведь ты 
обещала мне! Дура просто и больше ничего!
 Елочка. Я же тебя предупредила, чтобы ты на меня не кричал. А 
ты еще ругаешься.
 Дмитрий. (стараясь сдержать себя). Ну, извини. Зачем же ты это 
сделала?
 Елочка. Так. От нетерпения! А зато все пришли в такой восторг, 
что решили организовать кружок самотворчества. Вот и дело твое. Видишь! 
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 Дмитрий. Само... самотворчества?
 Елочка. Ай-ну! Ну, самотворения, или как там! Названия еще не 
решили. Ну вот и дело. Да? И будем делать так, как ты пишешь. И книги ты 
не имеешь право теперь уничтожать! Ты не можешь, а другие могут. Да и 
ты можешь! Да, можешь!
 Дмитрий. Вот как. Когда же это?
 Елочка. Третьего дня. Не бойся, я им не сказала, кто автор. Один, 
мол, старый знакомый, помещик из провинции прислал рукопись, чтоб я 
издала.
 Дмитрий. Да неужели кружок?!
 Елочка. Да. Завтра первое собрание. А кроме того, дядя, если 
желаешь знать, то вот тебе мое слово: пусть только выйдет книга, и тетя 
Таня все тебе за нее простит. Всё! Вот, если желаешь знать. Она все из нее 
поймет и увидит.
 Дмитрий. Гм! Простит?
 Елочка. Все! Ведь она только этого и хотела от тебя, если желаешь 
знать. Да! И ты хочешь... Ой, дядя! Да ведь она и так тебя любит. Только 
страшно же гордая она! И упорная, ужас.
 Дмитрий. Ну, насчет того, что любит, это ты, брат, кажется...
 Елочка. Ай-ну! Конечно, любит. Да вот погоди, увидишь, что 
она тебе сегодня преподнесет. Вот этакий букетище купила, понимаешь, 
–  замечательный! Спрашиваю для кого, а она улыбается, знаешь, так по-
своему загадочно и не говорит. Ну, для кого, как ты думаешь? Не для тети 
же Вари или Афанасия Павловича?
 Дмитрий. (обнимая, очень нежно, ласково, полунасмешливо). 
Да не может быть?! Ах, ты Елочка моя, зелененькая, девчоночка ты моя 
хорошая! Да неужто мне этакий букетище? А?
 Елочка. А вот увидишь! Только ты молчи, дядя. Я уверена, что 
она поставит тебе как-нибудь незаметно Ах да, дядя, понимаешь, какая 
штука, я и забыла! Пропала корректура. Ищу, ищу, нет нигде.
 Дмитрий. Как?! Кто же мог взять? Разве кто-нибудь знает?
 Елочка. В том то и дело, что никто не знает. Я ведь ночью делала 
корректуру. И вдруг сегодня прихожу с курсов, ищу, чтоб в типографию 
нести, и нет. Знаешь, я думаю, что это тетя Варя. Ей Богу! Это ее Глашка 
стянула у меня и отдала ей.
 Дмитрий. Ах черт! Да ты поищи, может, где-нибудь положила.
 Елочка. Искала уже! Пойду еще. Только ты не волнуйся. Никто 
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ведь не знает, что это твоя. Пусть читает. Да?
 Дмитрий. Ладно, ладно, иди, ищи. А здесь искала?
 Елочка. Искала. Поищи еще ты! (Выбегает).
 Дмитрий. (роется на столе, среди книг).
 Из передней выходит Варвара. С левой стороны черный костыль, 
– левая нога согнута и короче. Волосы рыжие, золотистые. Брови и 
глаза темные. Лицо сухое, красивое и жесткое. Одета скромно: белый 
воротничок.
 Варвара. Ага, наконец-то поймала тебя. Ты все бегаешь от меня… 
. Что здесь за сор? Почему дверь на террасу открыта? Позвони. 
 Дмитрий. Никакого сору нет, это цвет.
 Варвара. На деревьях цвет, а в комнате сор! Закрой дверь. 
(Садится в свое кресло). Слушай, Дмитрий, что ж это значит? Оказывается, 
твои дела хуже, чем я думала. Сегодня мне Николай Кондратьевич все 
начистоту изложил. Ведь тебе грозит банкротство! И виноват только ты. Ты 
все забросил... Слушай, Дмитрий, я не для того отдала тебе все свои деньги, 
что ты их так глупо потерял.
 Дмитрий. (молчит). Да, если бы не твои деньги, я бы давно 
покончил с этими делами. Не бойся, я их верну тебе.
 Варвара. Ты бы покончил?! Вот ка-ак? (Смеется). Откровенно, 
по крайней мере. Значит, Татьяна победила?
 Дмитрий. Оставь в покое Татьяну.
 Варвара. Знаю, знаю, что победила. Как же: «Деньги, нажива, 
проза жизни», она к высокому, к подвигу стремление имеет. Вздорная, 
взбалмошная бабенка! Подвига? А работать? Этого она не любит!
 Дмитрий. Скажи, Варвара, за что ты так ненавидишь ее в 
последнее время? Даже странно.
 Варвара. Ты не понимаешь?! Да ведь она тебя к погибели тянет, 
ты! Взгляни на себя, чем ты стал. Ты не мужчина, а сентиментальный, 
глупый, влюбленный гимназист, жижи, студент какой-то. «За что?»! Мне 
стыдно видеть, слушать тебя. Эти вечные «философские» споры с дядей 
Афанасием –  для Татьяны, конечно. Это вечное старание заслужить ее 
взгляд. И еще кое-что... Гадко, Дмитрий! Гадко, понимаешь?!
 Дмитрий. Ты, кажется, о деле хотела говорить?
 Варвара. Это и есть мое дело. Слушай, Дмитрий, неужели ты до 
того ослеп, что ничего не видишь, что ей не до тебя, что ее уже потерял 
навсегда и никакими своими добродетелями не вернешь ее? Ведь она, как 
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кошка, влюблена в Суховия, слепой ты человек!
 Дмитрий. Варвара, довольно! Довольно, я тебя прошу!
 Варвара. (смеется). Прячешь голову в песок! Дмитрий, не 
срамись, оставь, пора покончить с этим. Не делай себя посмешищем для 
всех. Зачем ты удерживаешь ее? Зачем? Хочет ехать в Москву? Пусть, 
отпусти ее. Она тебя не любит и никогда больше не полюбит. Пойми же, 
что любовь не возвращается. Ты ей противен, потому что она другим полна.
 Дмитрий. Ох, да и жестокая же ты женщина, Варвара!
 Варвара. Иногда жестокость лучше глупой сентиментальности. 
Послушай, Дмитрий, будь мужчиной, будь самим собой. Найди силу 
посмотреть правде в глаза: отпусти ее и покончи с этим раз навсегда. И 
берись за дело. (Вдохновенно, сильно, сурово). Сила, власть, вот истинная 
ценность жизни! Да, Дмитрий! Власть, сознание своего могущества. 
Предоставь любовь Елочкам, Татьянам, Суховиям и вообще людям 
больным, ни на что не годным. Ты – человек с сильной волей, с громадными 
способностями, талантом, ты можешь совершить многое. Слушай Митя, 
слушай. Вот вообрази. Я все о том же: мы начинаем то дело. Нет, нет, 
подожди! Открываем сначала один завод, потом другой. Умирает дядя 
Афанасий. Будем говорить откровенно. Имение его и капитал переходят 
нам. Плюс твое имение и мое. У нас через 10 лет в руках миллионы. 
Весь уезд и, пожалуй, губерния в наших руках. Ты становишься во главе 
земства. Мы –  сила. Мы сделаем все, что пожелаем. Заведем школы, 
проведем дороги, подымем потребности, разовьём вкус к жизни. Довольно 
заниматься глупостями, возрождать народ книжечками. Фабрики, заводы, 
железные дороги, товары – вот что двигает жизнь! Нет, ты скажи, скажи, не 
волнует, не увлекает эта картина, эта возможность? Дмитрий!
 Дмитрий. (молчит). Гм!.. Картина, пожалуй... да... И ты думаешь, 
что можно.
 Вбегает Белявский.
 Варвара. (во злобе). Ах, черт его несет! Подожди, не уходи! 
 Белявский. (маленький, щупленький, в летнем пальто, с 
поднятым воротником, подмышками несколько книг. Суетлив, угодливо 
ласков, угодлив, когда говорит, заглядывает в глаза и близко придвигается 
лицом к лицу собеседника, в пенсне). 
 Здравствуйте, друзья, здравствуйте. На одну малюсенькую 
минутку выбежал к вам. (Из-подмышки на пол падает книга, Белявский 
торопливо поднимает, роняет другую). Виноват. Простите, ради Бога. 
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Вот, Варвара Михайловна, наконец-то имею счастье приподнести вам 
один экземплярчик моей книжицы. Когда будете потрошить ее своим 
безжалостным пером, не жалейте, не жалейте. Вот, предаю в руки ваши 
дух мой! Хе-хе-хе!
 Варвара. (сухо, холодно). Спасибо. Прочту.
 Белявский. И напишете? И напишете? Удалось или нет? Хоть 
крошечную рецензийку! А?
 Варвара. Не знаю. Прочту, скажу. Вы к дяде?
 Белявский. На минуточку забегу. Как сегодня ему? Лучше?
 Варвара. Как всегда.
 Белявский. Именно, как всегда. Так удостоюсь, Варвара 
Михайловна ? Распотрошите? А?
 Варвара. Потом поговорим.
 Белявский. Слушаюсь, слушаюсь. Вы что, Дмитрий Михайлович, 
так смотрите на меня? Ну, как у вас,– вышло- с..? А то хотите, могу свести 
и вас с Исаевым?
 Дмитрий. Нет, спасибо.
 Белявский. Ну, бегу, бегу. (Роняет книгу. Поднимает) Виноват. 
Всего доброго. До свидания!
(Бежит направо).
 Дмитрий. (берет книгу, читает). «Искание Бога и Царство 
Будущего». (Усмехается). Комиссионер, маклер, жулик, подлипала и... 
Царство Будущего, искание Бога. И, вероятно, совсем искренне писал эту 
книгу. Вот что самое главное! Искренне, талантливо. А как ты думаешь?
 Варвара. (холодно). Вероятно.
 Дмитрий. Нет, Варвара, вот смотрел я на этого типа и подумал: а 
мы-то? Лучше? «Власть». Ты – критик, литератор, есть имя, деньги, нет, – 
мечтаешь о заводах, миллионах. Дядя Афанасий написал много искренних, 
хороших книг, человек, когда-то страдавший за идеи, больной, стоящий 
одной ногой в могиле, –  вдруг, извольте, играет на бирже, целые дни 
совещается с Белявским. Деньги, деньги, деньги! Эпидемия какая-то, что 
ли?
 Варвара. Ах, жаль, что не слышит тебя Татьяна!
 Дмитрий. (вдруг загораясь). Нет, Варвара, истинная сила вот где! 
(Бьет себя в грудь). Мало написать книгу! Надо сделать себя таким, как 
в книге, переродить, перетворить себя, себя победить, а тогда победить 
кого угодно можно. Ну, что же, пускай Суховий! Пускай, черт его побери. 
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А я все-таки, если люблю, буду делать то, что для нее хорошо, а не для 
меня. Если есть это настоящая, человеческая любовь, пускай! Да, самого 
себя на бой. Вызываю себя, древнего, мохнатого, с оскаленными зубами. 
И посмотришь, чья возьмет! Да-с, Варварушка, сила только в этом. А тогда 
все можно. И заводы твои, и тому подобное все.
 Варвара. Да! – я вижу, что ты недаром забросил дела и очень 
продуктивно тратил свое время. (Вынимает из портфеля корректурные 
листы). Да, Дмитрий, совершенно верно мало написать книгу, при том, как 
видно, довольно наивную, а надо еще …
 Дмитрий. (шагнув к ней). Ты... ты украла корректуру?!
 Варвара. Да, имела счастье познакомиться с новым, гениальным...
Дмитрий. (кидается на нее, вырывает портфель, вытаскивает 
корректурные листы). Мерзавка!! Я тебя… Я… Мерзость!! (Изо всей 
силы швыряет портфелем в Варвару, рвет корректуру, мнет ее в один ком и 
с бешенством бросает им в сторону Варвары).
 Варвара. (хватая костыль). Дмитрий!! Опомнись! (В бешенстве 
бьет об землю).
 Дмитрий. (придя в себя, сразу затихает, как бы с удивлением 
смотрит на сестру. Затем быстро поворачивается и взволнованно ходит 
по комнате).
Пауза.
 Дмитрий. Фу, ты, Господи! Да.... (Вдруг опять приходя в 
бешенство) Слушай, если ты кому-нибудь хоть слово скажешь о... моей 
книге, я ... я за себя не ручаюсь. Слышишь?!
 Варвара. Ты еще смеешь говорить со мной?!
 Дмитрий. Ах, к черту сентиментальности! Да, смею! А ты смела 
красть? Я требую от тебя слова! Давай! Иначе плохо будет!
 Варвара. И не подумаю. Первой Танечке сообщу. Пусть 
возрадуется. И посмеется вместе с Суховием.
 Дмитрий. Варвара! Ты этим не шути! Варвара!!
 Варвара. Хорошо. Я дам слово. Слышишь? Дам! Но, с условием. 
Когда выйдет твоя книга, слушай, ты! И когда Татьяна все-таки не вернется 
к тебе, –  ведь ты для этого и пишешь всю эту... чепуху, ты-то исполнишь 
вот это. Ты убедишь дядю Афанасия сделать операцию.
 Дмитрий. Операцию?! Ты опять об этом?! Да ведь сказано же 
тебе, что пять шансов не больше на благополучный исход?! Варвара!
 Варвара. Знаю. Но и так и так он должен умереть. Рак –  неизлечим. 
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Но пока он умрет своей смертью, он проиграет все свое состояние. Мы 
этого не должны допустить. Это слишком глупо. Белявский почти живет 
здесь и разорит дядю. С этим необходимо покончить.
 Дмитрий. Вот ты какая, все-таки!.
 Варвара. Да, какая. А если ты не согласен, то, во-первых, 
немедленно беру из твоего дела все свои деньги и ты идешь на мостовую, а, 
во-вторых, сообщаю миру о новом писателе и его замечательной книге. И 
поверь, Дмитрий, что я это сделаю.   Ты меня знаешь. Выбирай.
 Дмитрий. Да-а. Ты это сделаешь. Так (Пауза).
 Варвара.  Ну?  Я предоставляю тебе побеждать Татьяну, но 
требую, чтобы ты покончил, когда и книга не поможет.
 Дмитрий. А если поможет, деньги свои возьмешь?
 Варвара. Ты так надеешься на свою книгу? Нет, не возьму. 
Сколько угодно держи. Но помни свое слово! Слышишь?
 Дмитрий. Хорошо! Согласен! (Резко поворачивается, хочет 
идти, но вспоминает о корректуре, поднимает ее и выходит).
 Варвара. (насмешливо улыбается).

КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ЕКСКУРС-АНТРАКТ 
ВІД СЕРГІЯ МИХИДИ

ПРОБЛЕМАТИКА П’ЄС В. ВИННИЧЕНКА В КОНТЕКСТІ ЙОГО 
ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ШУКАНЬ

 Найбільшої уваги заслуговують п’єси В. Винниченка, в яких 
драматичний конфлікт розгортається на матеріалі морально-етичних про-
блем, а надто проблем «нової» моралі, які стояли гостро як на початку XX 
століття, так і сьогодні, коли людство вступило в ІІІ тисячоліття. Досить 
точно ці проблеми сформулював Я. Мамонтов: «мораль, полові стосун-
ки, суспільна та політична боротьба, творчість з ріжних боків і в ріжних 
аспектах, коротко кажучи – все те (за винятком хіба релігійних питань), що 
найбільше цікавило і шокувало інтелігенцію на початку XX століття». При 
цьому, як зауважував Г. Костюк, «вічні загальнолюдські проблеми знайшли 
його власне оригінальне трактування».
 Зацікавленість ними у В. Винниченка не була випадковою. Адже 
весь цивілізований світ на той час перебував під впливом відкриттів 
Зігмунда Фрейда та його колег у сфері підсвідомого. Не менш захоплюючи-
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ми і впливовими стали в Європі ідеї надлюдини Фрідріха Ніцше. Звичайно, 
Винниченко не міг бути винятком. На одній із сторінок його щоденника 
маємо можливість ознайомитися з колом наукових інтересів письменника. 
У невеличкій нотатці під назвою «Мораль» Винниченко фіксує назви книг, 
які він студіював. Простий перелік імен авторів, серед яких є Вагнер фон 
Яурег – відомий австрійський вчений, невропатолог і психіатр, автор бага-
тьох праць із психології, психопатології та етики; Анрі Бергсон – видатний 
французький філософ і соціолог, який у своїх творах порушував проблеми 
свідомого і підсвідомого, інтуїції, моралі тощо; Ернест Ренан – французь-
кий історик християнства, філософ і драматург, твори якого «Життя Ісуса», 
«Наука і релігія» були дуже популярними в колах інтелігенції; М. Бертель 
– автор відомої тоді праці «Наука и нравственность» та ін., свідчить про 
те, що проблеми спадковості, свідомого та підсвідомого, інстинкту й ро-
зуму, моралі, стосунків між чоловіком і жінкою та пов’язані з цим питання 
суспільної поведінки людини – все це стояло в центрі творчих зацікавлень 
В. Винниченка.
 Коли говорити про можливі літературні впливи на письменника, 
то передусім треба назвати західних драматургів і, зокрема, Станіслава 
Пшибишевського (1869-1927), до якого у В. Винниченка було особливе 
ставлення. «Людиною будучности» назве його письменник, розмірковуючи 
над завданнями мистецтва. Для В. Винниченка Пшибишевський «є вира-
зом того, чим повинен бути сучасний чоловік». Якщо до цього ще дода-
ти зауваження українського письменника про те, що у Пшибишевського 
«немає акції, а тільки життя душі», то складається певне уявлення про те, 
в чому міг виявитися вплив польського модерніста на поетику драматургії 
Володимира Винниченка.
 Зміст багатьох драм В. Винниченка зазнав значного впливу 
німецького філософа і письменника Ф. Ніцше. Відгуком його ідей позначені 
уже перші драматичні спроби письменника, де ніцшеанською теорією 
«етичного індивідуалізму» «заражені» образи Мартина («Дизгармонія», 
1906), Мирона («Щаблі життя», 1907), Зінька («Великий Молох», 1907), які 
змушені боротися зі своїм «я» – індивідуальним поглядом на світ і людину, 
що порушує гармонію розуму «з кров’ю, з нервами і з тілом!». 
 В. Винниченко досить серйозно ставиться до вивчення творчої 
спадщини Ф. Ніцше та осмислення його ідей. Про це свідчить цілий ряд 
щоденникових записів, а також рукопис перекладу українською одного з 
концептуальних творів німецького мислителя «Так промовляв Зарату-
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стра» із помітками перекладача (Винниченка) на полях, які засвідчують 
його інтерес до таких проблем, як індивідуалізм і громадськість, дитина та 
шлюб, життя і смерть. Саме ці проблеми були першоджерелом конфліктів 
у драмах В. Винниченка, саме вони, як відомо, піддавались художньому 
аналізу в творчій лабораторії допитливого митця.
 Визначне місце серед філософських розвідок, що цікавили В. Вин-
ниченка, належить праці Гюйо «Мораль Епикура и ея связь с современни-
ми ученнями». Вона скрупульозно законспектована. Відчувається, що пи-
тання, поставлені Епікуром та інтерпретовані автором дослідження, дуже 
близькі Винниченкові. Ось, наприклад, окремі висловлювання зі згаданої 
праці: «Существует ли в каждом человеке ряд разнообразных стремлений, 
из которых некоторые под влиянием среды с течением времени часто одер-
живают верх и подавляют все прочие?»; «Существует ли долг в собствен-
ном смысле слова? Существует ли нравственность в собственном смысле 
слова? Должно ли вменяться в заслугу, если мы сделаем то, что почитаем за 
благо? – Или на деле долг, нравственность, заслуга суть попросту (как есть 
много оснований думать) более или менее фигуральные выражения, кото-
рые человечество в конце концов начало понимать в собственном смысле 
слова? Следует ли заменять долг общим интересом, нравственность – ин-
стинктом, наследственность – привычкой или расчетом, заслугу поступ-
ка – наслаждением тем предметом, в виду которого действовали?». Деякі 
сентенції Гюйо знайдуть прямі аналогії у п’єсах митця. Наприклад, у Гюйо: 
«Добродетель – только средство. Должно почитать честность, добродетели 
и другие подобные вещи, если они приносят удовольствия». Винниченко 
тут же приписує: «Добродетель – ценность, как и деньги». А в п’єсі «Базар» 
із уст Цінності Марковича звучить: «Все цінність: і краса, і розум, і травка, 
і книжка, і дерево... все цінність».
 Як бачимо, в коло Винниченкових інтересів входять морально-
етичні проблеми, які цікавили відомих у той час науковців, письменників, 
філософів. З властивою йому допитливістю та темпераментом він буде 
перевіряти їх на життєздатність у своїй творчій лабораторії. 
 Звичайно, В. Винниченко не першим у драматургії порушив 
подібні питання. Морально-етичні проблеми успішно розробляли у своїх 
драмах Г. Ібсен та Г. Гауптман. Зокрема, конфлікт між мистецьким покли-
канням і родинним обов’язком, що лежить в основі Винниченкової драми 
«Чорна Пантера і Білий Медвідь», розробив уже Г. Гауптман у п’єсі «За-
топлений дзвін» (Лесик із «Чорної Пантери...» цілком схожий на дітей 
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Майстера Гайнріха з п’єси німецького драматурга). «Проте, – як зауважує 
Я. Мамонтов, – п’єса нашого письменника в читанні і в театрі збуджує ве-
ликий інтерес, бо відома ідея викладена в ній в оригінальних образах, в 
парадоксальних ситуаціях і з надзвичайним темпераментом».
Незважаючи на певні запозичення і наслідування, В. Винниченко не є 
компілятором із західноєвропейської літератури. Він оригінальний митець, 
який серйозно працював над оновленням репертуару українського театру, 
піднесенням його до європейського рівня. Він входив у число тих небага-
тьох українських письменників, які добре відчували пульс не «хуторянсь-
кого», а європейського часу.
 Дати відповідь на питання, як це вдавалося митцеві, – означає 
зазирнути за завісу творчої лабораторії, у якій письменник досліджував 
поставлені добою проблеми. Як відомо, В. Винниченко обрав експе-
риментальний шлях художнього дослідження, який давав можливість 
перевірити запозичені ідеї на національному підґрунті. Саме такий підхід 
до зображення дійсності часто викликав захоплення у сучасників. «Автора 
«Брехні», – читаємо в статті «Нова драма» (автор підписався Аlienus), – всі 
ми добре знаємо, всі високо цінимо його, як одного з найкращих сучасних 
письменників наших, як одного з тих, хто завжди держить в напруженні 
нашу увагу і котрий кожною своєю річчю виводить з рівноваги нас. Ми мо-
жемо не згоджуватися з ним, це інша річ, але сидіти спокійно, не дрігнувши 
ні одним нервом (...) – не можемо. Не можемо, бо занадто за живе чіпає він 
нас. Бо занадто пильно заглядає в душу кожного зокрема, так і в душу гро-
мадянства взагалі. Він плоть од плоті нашої... Він наше око і наше ухо... І за 
те, що він аналізує нашу душу, що копається внутрі її, ми його любимо, ми 
його читаємо». 
 Автор досить точно характеризує творчий метод драматурга, 
розкриває деякі особливості поетики його творів. «Драматична акція, – 
зазначає він, – розвивається в душі дієвих осіб. а не зовні. 3’являється вона 
наслідком боротьби не з велетенськими сторонніми силами, а з непомітною 
буденщиною, з дрібними явищами кожного дня, які затягують, бруднять, 
зогиджують і своїм смородом задушують живу душу людини. Через це і 
драма виявляється в таких рухах, тонах, висловах, які єдино можуть пере-
дати глядачеві те, що хоче автор і як хоче артист». Як бачимо, дослідник 
визначає експериментальний метод («драма виявляється в таких рухах, то-
нах, висловах, які єдино можуть передати глядачеві те, що хоче автор»), 
як головну особливість підходу Винниченка до написання своїх драм, а 
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психологізм («він аналізує нашу душу», «драматична акція відбувається в 
душі дієвих осіб, а не зовні») – як одну з найважливіших ознак його поети-
ки. До цього слід додати вже зазначену детермінованість проблематики, що 
лежить в основі конфліктів драм письменника.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 
 Гостиная. В задней стене две двери: слева в переднюю, справа 
– в столовую. В стене справа – широкая дверь на террасу. Между этой 
дверью и дверью в столовую – рояль. У двери на террасу – кресло-стол 
Варвары.
 Из передней выходят Суховий и Базиль.
Суховий. (лет 28-30, стройный, с длинными волосами, усами и бородкой. 
В блузе с черным галстуком, завязанным бантом. В руках газеты. Хлопает 
по плечу Базиля, обнимает его, говорит приподнятым, победоносным 
тоном). Нет, Базька, ты вникни, дрянь ты этакая, сам. Непримиримый 
изволил восторгнуться! А? Это, брат, знамение. Нет, я им покажу еще. 
Это что! Это, Базенька, только цветочки. Мир сокрушу! Да ты что такой? 
Плюнь на все!
 Базиль. Да, плюнь. Ведь через две недели срок векселю. А откуда 
мне взять две тысячи? Тут двухсот нет.
 Суховий. Ты все о том же? Слушай, Базька, да не валяй же ты 
дурака: подписывай другой, погашай первый и, даю тебе слово, что через 
месяц ты выкупишь его. Веришь ты в меня, говори, каналья! Веришь или 
нет? Прямо говори!
 Базиль. Да как не верить? Должен верить, хоть и не верится.
 Суховий. То-то же, голова ты с ушами! Ведь без проигрыша 
играю! Без проигрыша! А?
 Базиль. А все-таки другой вексель... боюсь. Боюсь, Яша. И 
стыдно, драгоценный. Мог ли я думать: фальшивые векселя!
 Суховий. Начинается канитель! Стыдно, безнравственно, подло! 
Во-вервых, ты же их выкупишь. Никакой черт и знать не будет. А во-
вторых, когда ты уже, Васенька, отрешишься в суде и спокоен, совесть не 
мучит, а взять взаимообразно у богатого человека тысячу-другую рублей, 
но без его ведома – стыдно. Умный человек, статьи прекрасные, смелые 
пишешь, а такой простой вещи понять не можешь. Только потому, что 
называется фальшивый вексель, и вся этика. Брось! Подписывай другой, в 
пять тысяч. Две тысячи внеси за тот, а на три тысячи я тебе обещаю через 
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месяц тридцать представить. Веришь, что представлю?
 Базиль. Да, верить, Яша, я верю. Но только...
 Входит Варвара.
 Варвара. А, господин Суховий, (смело) «восходящая звезда». 
Кажется, так вас назвал Непримиримый? (Идет к своему креслу).
 Суховий. Точно так, Варвара Михайловна! Как здоровье? Вы что 
же, уже сюда свой кабинет перенесли?
 Варвара. Да, приходится. Там дети шумят, а в столовой чай будут 
пить. Что же, купили ваши картины?
 Суховий. Никто, пока охотников мало, Варвара Михайловна.
 Варвара. Почему же это? Свет восходящей звезды всегда приятен.
 Суховий. Если она недорого стоит. А я ценю себя слишком высоко 
для наших ценителей искусства. Вот в столицу повезу, там найдутся.
 Варвара. Да, вы, кажется, не скупитесь на оценку собственной 
персоны.
 Суховий. Имея к этому веские основания, Варвара Михайловна
 Варвара. Эх, сказала бы я вам слово, да... ради вашего торжества 
не хочется.
 Суховий. То есть, нахалом бы назвали. За что, Варвара 
Михайловна? Ей Богу не нахал. Как чувствую, так и говорю.
 Варвара. Уж слишком вы чувствуете, если так откровенны. А 
вдруг не оправдаете себя? А?
 Суховий. Оправдаю!
 Входит Дмитрий из столовой.
 Варвара. Вот, Дмитрий, имею честь представить тебе нашу 
«новую смело восходящую звезду», как выразились критики. Ты не читал 
отзыв о Якове Николаевече? Татьяна не давала тебе? У нее полон стол их.
 Дмитрий. Очень рад. Поздравляю. Не пришлось прочесть. 
Поздравляю.
 Суховий. Спасибо. Да читать-то, собственно, теперь нечего. 
 Варвара. Теперь?
 Суховий. Да, теперь. Ибо теперь, Варвара Михайловна, звезда 
только восходящая. Какой свет от нее? А вот погодите, как разгорится!
 Варвара. Как бы звезда метеоритом не оказалась.
 Суховий. Нет, уж это дудки. Базя, скажи веское слово в защиту 
друга!
 Базиль. Нет, на счет метеоризма, это неверно. Большая звезда 
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восходит. Верно, верно! Это не по дружбе, а по совести, драгоценная 
Варвара Михайловна.
 Варвара. Надо нам с тобой, Дмитрий, пойти посмотреть. Ничего 
не поделаешь.
 Суховий. А затем дунуть на звезду так, чтобы померкла? А? 
(Смеется).
 Варвара. А разве вы боитесь критики? Это удивительно.
 Суховий. Нет, пожалуйста! Сколько угодно! Теперь сколько 
угодно!
 Из столовой быстро входит Татьяна с букетом в руке. 
Направляется к Суховию и с шутливой торжественностью преподносит 
ему цветы. Взглядывает на Дмитрия.
 Татьяна. От поклонницы!
 Суховий. Вот это я понимаю! Вот истинная оценка! (Низко 
кланяется). Ей Богу, растроган. Вот, Варвара Михайловна, что?
 Базиль. Браво, Танюша! Да, это здорово. Дай хоть понюхать, 
счастливчик.
 Варвара. Браво, браво, Татьяна! Охотно признаю, Яков 
Николаевич, Вашу звезду. Теперь я вполне убеждена.
 Татьяна. Господа, теперь идемте чай пить?
 Варвара. Фи, какая проза! Вы ли это, Татьяна! Дмитрий, я не 
узнаю твоей жены. Ты что же там, тоже поэзией занимаешься? Весной в 
саду любуешься?
 Дмитрий. Да, здорово распускаются деревья. Недавно еще голые 
стояли.
 Суховий. Да, весна в этом году бурно действует. Смело! Господа, 
а нельзя ли в саду чайку попить...
 Варвара. Вот это уж воистину смело! Прочь преграды и 
условности!
 Татьяна. Поддерживаю предложение Якова Николаевича!
 Базиль. Ну, извините, господа драгоценные, у меня никакой 
смелости нет получить бронхит.
 Из столовой появляются Елочка, Афанасий Павлович. Елочка 
поддерживает под руку Афанасия Павловича. Афанасий Павлович грузный, 
рыжевато-седой, с окладистой, широкой бородой. На шнурке пенсне, 
выражение лица благодушно-умное, снисходительное, самодовольное. 
Говорит громко и медленно, поглаживая бороду и глядя из-под пенсне, 
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немного задрав голову вверх. Не дослушивает собеседника и говорит о 
другом. Под глазами синие круги, цвет лица болезненный, серый.
 Афанасий Павлович. И здесь волнения, и здесь страсти. Что 
случилось во вселенной? А?
 Варвара. Приветствуем новое восходящее светило, дядя. Вот оно, 
с букетом от поклонницы, как и полагается светилищу.
 Суховий. Здравствуйте, Афанасий Павлович!
 Афанасий Павлович. А, Яков Николаевич. Что ж это вы? Да, да, 
конечно, здравствуйте. Я говорю вот этой козочке: да ты что так уставилась 
на букет? Понравился?
 Елочка. (с изумлением смотрит на цветы, приходит в себя). Да, 
красивый!
 Суховий. Мое нижайшее, Елена Григорьевна!
 Елочка. Здравствуйте.
 Суховий. Да вы, кажется, сердитесь на меня? 
 Елочка. И не думаю. (Подходит к Базилю).
 Афанасий Павлович. (садится в кресло).  А я говорю этой 
козочке: ты думаешь, что, если ты прыгаешь, то я тебе завидую? Нет, ты 
мне должна завидовать. Ты вот весной, цветами, солнцем любуешься, а я 
собой. Весна уйдет, а я от себя не уйду. (Довольно смеется).
 Суховий. А почему же вы собой любуетесь, Афанасий Павлович?
 Афанасий Павлович. Почему? А очень просто. Человек, у 
которого рак желудка, которому...
 Елочка. Ай-ну, Афанасий Павлович!
 Афанасий Павлович. А ты не мешай, коза. Которому осталось 
несколько месяцев жизни, но сохранивший мудрость жизни, может 
любоваться только этой мудростью. Вот все вокруг меня волнуются, 
обижаются, отчаиваются, а мне смешно.
 Татьяна. (не глядя на него). А зачем же вы на бирже играете? 
 Афанасий Павлович. Так я и знал, что это спросят. И спросит 
именно она. Зачем? А вот затем, чтобы мудрость свою испытать. 
 Суховий. (с неловкостью). Да, это, конечно. 
 Татьяна. Ну, господа, как же чай в саду?
 Суховий. С наслаждением! Вы, Афанасий Павлович, не боитесь в 
саду чай пить?
 Афанасий Павлович. Я, сударь мой, уже выпустил из своего 
лексикона слово «бояться». Друзья и родные предлагают мне операцию. 
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То-есть хотят мне возвратить эту самую боязнь, надежду, радость, гнев. 
Им кажется, что пожить еще несколько лет с этим лучше, чем несколько 
месяцев в истинной мудрости. Правда, Варварушка? Ты особенно желаешь 
возвратить меня к вашей «жизни».
 Базиль. (о чем-то тихо говорит с Елочкой, потом садится за 
рояль и тихонько наигрывает).
 Варвара. Не будем, дядя, сейчас об этом говорить. Яков 
Николаевич, вы можете свой букет отложить в сторону, его никто не 
украдет, а то вы совсем на жениха похожи.
 Суховий. Я, может, и есть жених, откуда вы знаете? Разве я не...
 Афанасий Павлович. Или же, например, случай. Никто не 
застрахован от этого властителя жизни. А человек, которому осталось...
 Суховий. Я –  совершенно застрахован!
 Афанасий Павлович. Вы? Каким образом?
 Суховий. Очень таинственным. Хотите проверить? Это очень 
кстати. Скажите: случай в карточной игре играет роль?
 Афанасий Павлович. Насколько я знаю, на этом зиждется всякая 
игра.
 Суховий. Ну-с, так вот, если вам угодно, я могу доказать 
вам наглядно, что даже в такой области, где, как всем кажется, случай 
господствует, – его совершенно нет. Да! Вот приходите ко мне послезавтра, 
и я всем покажу это. У меня, кстати, по этому поводу состоится маленький 
вечер, на котором я обыграю в карты всех моих дорогих гостей. Приносите 
с собой побольше денег.
 Дмитрий. (громко). Но, это, знаете, не ново!
 Суховий. (живо).  Как не ново? То есть, вы хотите сказать, что... я 
не честно буду играть?
 Дмитрий. Нет, зачем? Разве фокусники непременно нечестны?
 Суховий. (смеется). Вот она, Базиль, непоколебимая старая 
вера в случай. Нет, Дмитрий Михайлович, без всяких фокусов. Желаете 
убедиться? Пожалуйста, буду рад. Игра самая незамысловатая, где не надо 
никакого умения, сообразительности, где играет роль только так называемое 
«счастье» или «случай», или «везение», как угодно называйте. Ну, скажем, 
железка. Хотите попробовать? Я вот при всех заявляю, что непременно 
выиграю и обыграю, если не всех, то большую часть играющих со мной. 
Непременно!
 Афанасий Павлович. Это весьма любопытно, если вы не шутите.
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 Варвара. И никакой ловкости рук, никаких помощников, ничего 
нелегального у вас не будет?
 Суховий. Решительно ничего. Предоставляю принять какие 
угодно меры. (Смеется). Базя! Вот оно! А?
 Варвара. Что же это за талисман такой у вас?
 Суховий. Талисман? Что ж, пожалуй, для многих это и талисман, 
чудо, как электрический трамвай для мужика. А в сущности никакого 
талисмана нет. Я просто так буду хотеть. Понимаете? И вы должны будете 
мне проиграть. Должны будете потому, что вы верите в случай, а я только в 
себя. Два мировоззрения. И мое победит. И как победитель, я с вас возьму 
контрибуцию.
 Варвара и Дмитрий громко смеются.
 Афанасий Павлович. С научной точки зрения это, пожалуй, 
любопытно.
 Суховий. Да вы, господа, не смейтесь прежде времени. Приходите 
посмеяться ко мне. И повторяю, побольше денег с собой захватите, – 
смешнее выйдет.
 Дмитрий. Обязательно приду! Обязательно! Идем, Варвара!
 Суховий. Великолепно! Очень-очень рад! Приходите и вы,   
Афанасий Павлович. С научной точки зрения или какой хотите. Буду рад.
 Афанасий Павлович. Что ж? Я приду. Игра страстей очень 
занимательна, особенно когда смотришь на нее, как посторонний 
наблюдатель.
 Суховий. Зачем же как наблюдатель? Вы вот верите в случай. А я 
не верю. Вот и давайте попробуем, чья вера сильнее. 
 Варвара. Нет, тут несомненно какой-то фокус!
 Татьяна. (резко). Почему же непременно фокус? Ведь Яков 
Николаевич дает слово, что никаких фокусов не будет. Я думаю, мы должны 
ему верить.
 Дмитрий. Хорошо, Яков Николаевич! Послезавтра? Ладно!
 Варвара. В таком случае, здесь просто нечто вроде мании величия, 
легкого безумия. Иначе, конечно, извините, Яков Николаевич, объяснить 
нельзя вашу самоуверенность.
 Суховий. (смеется). Как хотите объясняйте, Варвара Михайловна, 
как хотите, но только приходите. Уж больно мне хочется именно с вас взять 
крупную контрибуцию.
 Варвара. Я ни в какие игры не играю, вообще. А здесь считаю 
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даже нечестным пользоваться вашим... не знаю даже, как и назвать.
 Татьяна. Это называется, Варвара, если и безумством, то 
безумством храбрых! Господа, чай пить!
 Варвара.  (резко). Ну, что касается этого пресловутого 
интеллигентского безумства храбрых, то уж лучше помолчать о нем. 
 Татьяна. Почему?
 Варвара. Да потому, что это только одна ложь и дряблость 
неврастеников. Знаем мы все их безумства, подвиги. Довольно.
 Татьяна. Почему же дряблость? Почему неврастеники?
 Варвара. Да потому, что все безумства наших храбрецов 
ограничиваются одним беспорядком жизни, глупым метанием и бессилием. 
Да-с, Татьяна Федоровна! Потому что наши безумцы не хотят и не умеют 
работать. Они все сразу, одним взмахом хотят, вот вроде почтеннейшего 
Якова Николаевича. Не верю-де ни во что, все могу!
 Суховий. Да, Варвара Михайловна, вы –  правы: все могу!!
 Варвара. Да, я права, я это знаю! В Европе все работают, и потому 
ложатся спать в 10 часов и встают в 6. А у нас в России безумцы считают это 
мещанством и думают, что они страх какие смелые, свободные, широкие 
люди, если ложаться в 2-3 часа ночи. Они же зимой в саду чай пьют!
 Татьяна. И все-таки, хвала безумцам! Ведь и сейчас: кто желает 
быть не европейцем, а безумцем, и идти в сад чай пить? Афанасий Павлович! 
вы застрахованы от страха, бронхитов, плевритов и тому подобное?
 Афанасий Павлович. Вполне, Татьяна. Вполне. Куда угодно. 
(Подымается). Как, господа, вы волнуетесь! Как волнуетесь... Елочка, ты 
все-таки помоги мне, девочка. Я хоть застрахован от страха, но упасть мне 
все-таки неприятно. А ты не простудишься?
 Елочка. Ну, вот еще. А вот вы-то! Базиль, принесите пальто для 
Афанасия Павловича. И сами оденьтесь, а то простудитесь.
 Базиль. Позвольте уж и для вас, драгоценная безумица, маленькое 
пальтишко принести? А?
 Елочка. Ай-ну! Говорю же я вам, что я целый день сижу в саду. С 
ума сойти, какие нежные!
 Базиль. Хорошо. Постараюсь. (Выходит).
 Татьяна. Господа! Да посмотрите же, солнце какое! Фу, стыдно. 
(Распахивает дверь на веранду и быстро выходит). 
 Елочка. Дядя Митя, а ты?
 Дмитрий. Я не могу. Меня работа ждет. (Выходит в столовую). 
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 Елочка. Базиль, приносите туда, через столовую! 
 Афанасий Павлович. Да, солнышко славное. И воздух совсем 
теплый. Что, козочка, любуешься весной! А? (Выходят). 
 Все скрываются налево.
 Варвара. А вы что же, храбрый безумец? Почему не идете 
испытать свою храбрость?
 Суховий. Успею. Мне хочется с вами побыть. Ведь я вас уже дня 
четыре не видел и не слышал.
 Варвара. Разве вы считаете, сколько дней мы были в разлуке?
 Суховий. Прежде не считал, а теперь вероятно, начну. Два дня уже 
считаю.
 Варвара. Два дня? Почему же два, а не все четыре или сколько их 
там было с последнего «свидания»?
 Суховий. Этому есть свои основания. Позвольте мне поближе к 
вам сесть. А то, знаете... вот так. Да, два дня я уже считаю.
 Варвара. Соскучились, стало быть.
 Суховий. Больше, Варвара Михайловна. Истосковался...
 Варвара. Ну, Яков Николаевич, ваши шутки начинают принимать 
глупый характер. Идите в сад и не мешайте мне, я должна сегодня прочитать 
эту книгу.
 Суховий. Успеете. А я вовсе не шучу, Варвара Михайловна. 
(Пристально и серьезно смотрит на нее).
 Варвара. (изумленно оглядывает его). Послушайте, Яков 
Николаевич, вы с некоторых пор усвоили со мной какой-то странный тон и 
манеру разговаривать. Не понимаю, что это должно означать.
 Суховий. В чем же эта странность? И я не понимаю. Я, по крайней 
мере, решительно ничего странного не нахожу. Это вы почему-то считаете 
своим долгом всегда говорить со мной насмешливым и снисходительным 
тоном, а я всегда серьезно и откровенно. Если для вас это кажется 
странным...
 Варвара. Не прикидывайтесь более наивным, чем вы есть в 
действительности. Вы знаете, о чем я говорю. А чтоб не осталось ни у 
кого сомнений, то я вас убедительно прошу, Яков Николаевич, оставить 
в отношении со мной тон какого-то не то ухаживания, не то насмешки. 
Это в высшей степени облегчит мне общение с вами. Я понимаю, что вы 
с женщинами иначе не можете, но меня можно за женщину не считать и 
потому…
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 Суховий. То есть, как это? Почему не считать?
 Варвара. Яков Николаевич! Не злоупотребляйте моим хорошим 
отношением к вам. А также правом... Глупости.
 Суховий.  Нет, но я серьезно и настойчиво спрашиваю, почему 
вам угодно, чтобы я не считал вас за женщину?
 Варвара.  Вы – просто неделикатный и злой человек. Вот почему 
(Стучит о пол костылем). Уходите, ради Бога.
 Суховий. Только же? Но разве у меня самого до сих пор не было 
глаз? Вот новость для меня!
 Варвара. (пристально смотрит на него, усмехается). Слушайте, 
Яков Николаевич, неужели вам мало студенток, молоденьких девушек, 
ваших поклонниц или же даже замужних дамочек, хорошеньких и 
женственных? Ведь вы смешны, поймите это. (Смеется). Вы меня, ей Богу, 
забавляете.
 Суховий. Очень рад. Хоть этим доставляю вам удовольствие. 
 Варвара. Ну, довольно. Очень вам благодарна за удовольствие, 
теперь идите совершайте свое безумство, а мне не мешайте работать. Вас 
там уже ждут. Поклонницы могут даже приревновать... Впрочем, что я!  Ну, 
уходите, уходите!
 Суховий. Сейчас. Уйду, не бойтесь. Варвара Михайловна, вы мне 
позволите когда-нибудь написать ваш портрет? 
 Варвара. Ага! Вот где причина сей любезности и внимания. 
Голубчик,   да зачем же вам из пустяка стрелять по воробьям? Сказали бы 
прямо. Я с удовольствием.
 Суховий. Ну, это уж извините. В чем, в чем, а в отсутствии 
смелости вы упрекнуть меня не можете. Никаких пушек нет, а «любезность» 
моя никаких целей не имеет. Ваш же портрет мне хочется иметь только для 
того, чтобы видеть вас тогда, когда я не могу быть с вами.
 Варвара. Да что вы, слушайте, белены сегодня объелись, что ли? 
Что за разговор такой? В конце концов, я принуждена буду счесть это за 
самую глупую и злую насмешку.
 Суховий. Оставьте, Варвара Михайловна, вы слишком умны, 
чтобы думать то, что вы говорите. Вы отлично сами знаете себе цену и как 
человеку и как женщине. И о чем, право, тут толковать. Что вы – женщина 
науки, литературы? Что вы посвятили себя чему-то высшему? А мне что до 
того? Я вижу в вас то, что вижу, и говорю вам об этом. 
 Варвара. Ну, знаете, Яков Николаевич! 
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 Суховий. Позвольте вам рассказать один случай, Варвара 
Михайловна. Один мой приятель однажды увидел во сне одну женщину, о 
которой он до этого совсем не думал. Приснилось ему, что он ее обнимал 
и целовал. На другой день он встал с мыслью о ней и не мог успокоиться, 
пока не женился на этой женщине. Такую страсть я, признаюсь, редко 
видел.
 Варвара. Что же вы этим хотите сказать?
 Суховий. Я хочу сказать то, что вы мне снитесь не раз, а много раз. 
Видите, я достаточно смел, чтобы сказать то, что хочу.
 Варвара. (взволнованно). Даже слишком, я бы сказала. Слишком, 
Яков Николаевич. Убирайтесь!
 Суховий. Да что же вы сердитесь? Что тут обидного?
 Варвара. Вы и Татьяну во сне видите?
 Суховий. При чем здесь Татьяна Федоровна?
 Варвара. Право, Яков Николаевич, вы, кажется, принимаете меня 
за кого-то другого из своих знакомых, за гимназистку какую-нибудь, что-
ли.
 Суховий. Ни за кого не принимаю. Но при чем тут Татьяна 
Федоровна? Она ко мне относится хорошо, как к знакомому, к художнику, 
я ценю в ней человека, понимающего толк в искусстве. Чего же она будет 
сниться мне?
 Варвара. Право, знаете, успехи до того вскружили вашу голову, 
что вы обнаглели, и поглупели, и...
 Суховий. Но чего же вы сердитесь? Чего? Ну, я вас вижу во сне. 
Что же тут возмутительного? Вы мне напоминаете Достоевского. Фому, 
которого возмущало, что мальчишка Фалалей смел видеть во сне быка. И в 
чем наглость моя?
 Варвара. Яков Николаевич, я не хочу разбираться, зачем вы мне 
все это говорите, но очень прошу вас, очень: никогда больше никаких 
подобных разговоров не подымать. Уходите, или я принуждена буду уйти!
 Суховий. Но почему? Ведь я...
 Варвара. (приподнимаясь). Вы заставляете меня...
 Суховий. Хорошо, я уйду. (Резко встает, уходит на террасу. По 
дороге роняет платок, не заметив этого).
 Варвара, увидев платок, хочет остановить его, но сдерживает 
себя. Взволнованно придвигает к себе доску-стол, раскрывает книгу, 
перебирает заметки. Взглядывает на платок, некоторое время держит 



199

S C R I P TA M A N E N T   

на нем взгляд, потом быстро поднимается и, оглядываясь, подходит к 
платку. Пробует поднять его, но, видя безуспешность попыток, падает 
на пол, хватает платок и прячет его к себе на грудь. Силится подняться и 
не может.
 На пороге показывается Петрусь. Увидев Варвару на полу, быстро 
подходит и поднимает.
 – Что случилось? Варвара Михайловна!
 Варвара. Костыль поскользнулся. Большое спасибо, Петрусь. 
Очень вам благодарна.
 Петрусь. Вы не ушиблись? Может, помочь вам?
 Варвара. Нет, нет, спасибо. Я сама. (Уходит в переднюю).
Петрусь пожимает плечами. Сосредоточенно нахмуривается, ходит по 
комнате, думая о чем-то своем. Заглядывает на террасу, колеблется и, 
наконец, решившись, отворяет дверь и зовет. Таня!.. На одну минутку! 
(Отходит вглубь комнаты).
 Татьяна. (входя). В чем дело?
 Петрусь. (упрямо). Нет, Таня, невозможно ждать.
Таня (тихо). Чего же ты хочешь от меня?
 Петрусь. Ты должна попросить эти деньги у Дмитрия 
Михайловича.
 Татьяна. Не могу, Петрусь.
 Петрусь. (сердито). Ты должна! Да, должна! Ради сестры ты 
можешь принести в жертву свою гордость. Мне он не даст, я бы сам... не 
даст для того, чтобы ты обратилась к нему. Таня! Подумай сама: ведь Галя 
дна года просидела, сама пишет, что нашли что-то в легких. Я боюсь, что 
поэтому ее и согласились выпустить под залог. И мы не можем достать ей 
какую-нибудь тысячу рублей! Ну, у Афанасия Павловича попроси. Ведь он 
сам когда-то был в ссылке.
 Татьяна. Не даст. Он за тысячу рублей еще нас с тобой посадил 
бы.
 Петрусь. Таня, ну, принеси эту жертву. Ведь она так ждет. Каждый 
день ей... Эх, Татьяна!
 Татьяна. (страстно). Да ты понимаешь, что я охотнее пошла бы 
на десять лет в тюрьму, чем обращаться к нему? Понимаешь? То, что ты 
и я живем у него, разве это не унижение? И еще... просить? Лучше пойду 
продамся, а к нему не обращусь!
 Петрусь. Хорошо, в таком случае, я сам к нему...
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 Татьяна. Не смей! Слышишь, не смей!.. (Ласково, мягко, 
застенчиво лаская его по плечу). Ну, Петрусенька, пожалей и меня. Я найду, 
говорю тебе. Галя будет на воле. Слышишь!
 Петрусь. Ну, ладно! Сколько же ждать?
 Татьяна. Два-три дня.
 Петрусь. Хорошо. Смотри же! (Быстро уходит). 
 Татьяна. Но ты никому не говори. Даже Елочке! Слышишь? 
 Петрусь. А мне что Елочка? Ведь я не Базиль! Елочка!.. (Уходит, 
смущенный).
 Татьяна. (поворачивается, чтобы идти на террасу, но на пороге 
показывается Суховий. Видно, что он ищет что-то в карманах). Уже 
уходите?! 
 Суховий. (подходит к ней, берет ее за руки). Придете ко мне? 
Придете?
 Татьяна. (освобождает руки, смущенно). Нехорошо. Увидят. 
 Суховий. Придете.
 Татьяна. (лукаво-застенчиво). Я же часто и так прихожу к Базилю. 
Значит, и к вам.
 Суховий. Нет, именно ко мне, когда нет дома Базиля. Мне нужно 
побыть с вами. Приходите послезавтра. Часа за два раньше, как соберутся. 
Я Базиля пошлю куда-нибудь. Мне очень надо поговорить с вами.
 Татьяна. Не знаю…
 Суховий. Решено! Вы придете. Спасибо. Ведь я вас столько не 
видел! Вот когда вы так, как девочка, смущаетесь, мне хочется стать на 
колени перед вами и... с умилением, как на молитве, сложить руки.
 Татьяна. Ну, если вы будете так говорить, я не приду. 
 Суховий. Нет, нет! Я иначе буду говорить! Ей Богу, иначе! Самое 
серьезное дело! Даю честное слово! 
 Татьяна. Ну, смотрите!
 Суховий. В оба буду смотреть!.. Но руку можно будет поцеловать? 
Можно? Ей Богу же, иначе невозможно мне. Ведь это противоестественно 
– быть с вами и не почувствовать этого умиления и самой чистой нежности. 
Ведь вы ужасно умилительная! (Берет руку и, наклонившись, целует). 
Слышится стук костыля Варвары в столовой.
 Татьяна. (вырывает руку). Варвара идет!
 Суховий. (делая вид, что что-то ищет на полу).
 Варвара. (входя, окидывает их внимательным взглядом. 
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Насмешливо улыбаясь). Что вы так старательно ищете здесь, господа? 
 Суховий. Платок, понимаете, потерял где-то.
 Варвара. Странные платки вы употребляете. Они, кажется, имеют  
свойства, как монета, закатываться под кресла?
 Суховий. Нет, но, может быть, я как-нибудь,  того… 
 Варвара. Вероятнее всего, что какая-нибудь сентиментальная 
дура на память у вас стащила. Вы у поклонниц своих спросите
 Суховий. Ну, настолько еще не поклоняются, чтобы вытаскивать 
платки из карманов.
 Варвара. Отчего? И такие бывают. Ну, вы, господа, хотите здесь 
быть? Я вам помешала? В таком случае, я только возьму свои вещи.
 Татьяна. Нет, мы идем на террасу. Пойдемте, Яков Николаевич!
 Суховий. Нет, нет, мы еще безумства пойдем творить. Дверь 
оставить открытой, Варвара Михайловна? Весеннего воздуха не желаете 
немного?
 Варвара. (сухо). Покорно благодарю. Прошу закрыть поплотнее. 
 Суховий. Слушаюсь. (Кланяется и уходит за Татьяной, 
старательно закрывая за собой двери).
 Варвара. (садится в свое кресло, сильно бьет костылем о пол и 
мрачно смотрит в дверь на террасу).

КОНЕЦ ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ЕКСКУРС- АНТРАКТ 
ВІД СЕРГІЯ МИХИДИ

У ПОШУКАХ ГАРМОНІЇ

 Щоб переконатися в істинності викладених у першому екскурсі  
думок, проаналізуємо ряд п’єс В. Винниченка, в яких глибоко розкривається 
дух його шукань на терені моралі, а також значною мірою простежують-
ся особливості творення драматичного конфлікту. Незважаючи на певні 
художні вади, в них яскраво демонструється «технологія» лабораторного 
аналізу, якому письменник піддає проблеми «нової» моралі.
 Однією з глобальних проблем, поставлених В. Винниченком 
у своїх творах, є проблема дослідження функціонування етичної теорії, 
яку драматург назвав «чесність з собою». Найповніше в драматургії вона 
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розкривається у п’єсах «Дисгармонія», «Щаблі життя», «Великий Молох», 
«Меmento». Розвиваючи поставлену проблему від п’єси до п’єси, автор 
ускладнює, загострює конфлікт, який породжений проголошенням ідеї 
«чесності з собою» і її сприйняттям оточуючими.
 Як відомо, «Дисгармонія» (1906) – перша друкована п’єса мо-
лодого драматурга. Це була також перша спроба оновлення репертуа-
ру українського театру та одна з перших ластівок «нової» драматургії в 
українській літературі початку XX ст. Така потрійна першість, звичайно, 
наклала свій відбиток на художність твору. Складність для автора полягала 
ще й у тому, що ідея, яку він зібрався втілити у твір, теж була незвичною 
і новою для українського реципієнта. Як вже зазначалось, ідея надлюдини 
Ф. Ніцше захопила В. Винниченка. Саме в цей час з притаманним йому 
завзяттям він береться за переклад «Так промовляв Заратустра», і з тим же 
завзяттям намагається втілити головні мотиви цього твору в новому для 
нього літературному жанрі.
 Написана В. Винниченком відразу після повернення з Лук’янівської 
в’язниці, п’єса «Дисгармонія» несе на собі відбиток пережитого автором, 
його надії на майбутнє і розчарування від побаченого на волі. Не дивно, 
що життєвим матеріалом драми є середовище революціонерів – колег Вин-
ниченка по боротьбі за перетворення суспільства – адже саме вони скла-
дали на той час більшість у його оточенні. Аналіз п’єси, який традиційно 
починаємо з визначення проблематики, відразу виявляє один із серйозних 
недоліків у її поетиці. Складається враження, що автор хоче одночасно дати 
відповідь на всі питання, які його цікавлять. Звичайно, такий підхід неба-
жаний для драматичного твору. Це ускладнює його сприймання, робить 
громіздким і послаблює емоційний вплив на читача (глядача).
 Серед проблем, які порушує автор у п’єсі, передусім слід назвати 
віковічну проблему нещасливого подружжя або ж «любовного трикутни-
ка» (Ольга – Мартин – Грицько), яка ускладнюється автором проблемою 
обов’язку (Ольга не може переступити приписи моралі). Цікавлять авто-
ра і національні проблеми (він штрихами торкається проблем української 
партії і гостро – єврейського питання). Та все ж домінуючою у творі є про-
блема «чесності з собою», розробка якої розпочалася саме в «Дисгармонії» 
і продовжувалась у наступних п’єсах драматурга.
 Виходячи з тези про нерозривну єдність проблематики, характерів 
та конфлікту в драмі, змушений визнати, що «Дисгармонія» не вписується 
в рамки традиційної теорії драми. Передусім слід відзначити, що у п’єсі не 
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один, а декілька конфліктів. До того ж відсутній наскрізний конфлікт, який міг 
би зробити твір цілісним, що, зрозуміло, підвищило б його художність. Зви-
чайно, можна було б говорити про наявність такого конфлікту. Це боротьба 
двох світів: самодержавства, яке у п’єсі уособлюється в образах жандармів, 
шпигів, козаків, і протилежного йому кола однодумців-революціонерів. Але 
їх протистояння не набуває у драмі справжньої конфліктної гостроти. З усьо-
го видно, що Винниченко і не ставить перед собою такого завдання. Пораз-
ка організації, яку автор зображує у фіналі п’єси, є результатом дисгармоній 
у середовищі самих революціонерів, міжпартійних непорозумінь та чвар. 
Конфлікт чи, точніше сказати, конфлікти у драмі «Дисгармонія» треба шу-
кати значно глибше. Вони іноді не виходять за межі свідомості одного ге-
роя, як, наприклад, у ситуації з Ольгою, або ж виростають до конфлікту 
двох світобачень (Грицько – Мартин). Ось чому при аналізі п’єси доцільно 
користуватися поняттями мікроконфлікт та система мікроконфліктів. 
Незважаючи на зазначену поліконфліктність, у п’єсі все ж наявне 
об’єднуюче начало. Воно – у прагненні автора дослідити засади «нової» 
моралі, яку сповідують «нові» люди – революціонери. У той же час, пись-
менник прагне перевірити істинність їхніх морально-етичних постулатів. 
Наскільки це вдалося митцеві, показує детальний аналіз твору.
 У першій картині драми «Дисгармонія» знайомимося із головни-
ми героями твору. Це – Ольга, її чоловік Грицько, який хворим повернувся 
з в’язниці, Мартин, Лія та їхні товариші по партії. Незважаючи на загаль-
не збудження від революційних подій (відзначу, що дія п’єси відбувається 
під час революції 1905 року в одному із провінційних українських міст), 
стан Ольги досить пригнічений, її мучить невизначеність у стосунках з 
Грицьком. Якщо до повернення його з в’язниці все було зрозумілим: вона – 
дружина, і повинна дочекатися чоловіка, то тепер обов’язок перед хворим 
чоловіком вступає у конфлікт з підсвідомим потягом до сильного духом і 
тілом Мартина. Її стан досить повно розкривається у розмові з Лією: «Оль-
га. Я раз бачила, як хлопчаки кинули в ставок мишу... Вона пацнулась дале-
ко від берега й почала плисти... А тут вітер і хвилі піднімались... (Мовчить).
 Лія. (Здивовано). Ну?
 Ольга. Ну і втопилась. Втопилась, мабуть, через те, що не бачила 
берега й не знала, куди їй саме плисти... Хоч і мала сили плисти...
 Лія. Нічого не розумію!
 Ольга. (З нудьгою потягуючись). Я – ніби та миша... Я маю сили, 
а не знаю куди плисти...».
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 Підтекстовий смисл цього уривка засвідчує, що Ольгу роздирає 
внутрішній конфлікт – бути чи не бути жінкою в повному розумінні цього 
слова. Адже для того, щоб не порушити обов’язок дружини, вона змуше-
на гамувати в собі природний потяг до фізично здорового і привабливого 
Мартина. Вона хоче переконати себе, що такого потягу насправді не існує, 
що він не тільки не етичний, але й не естетичний («скотство»). Проте, як за-
значалось, маємо справу з експериментом у сфері моралі. Автор-дослідник 
досить майстерно показує фальшивість багаторазових заяв про фізичну 
близькість, як про «скотство». І справді, на перший погляд здається, що 
Ольга вірить у те, що проголошує. Але Винниченкові вистачає однієї ре-
марки («з нудьгою потягуючись»), щоб переконати читача в тому, що 
внутрішній конфлікт, породжений муками сумління, далеко не істинний, 
не справжній, надуманий. Цій же меті автор підпорядковує і синтаксичну 
побудову фраз. Мова Ольги передається рваними, короткими реченнями, 
часто не закінченими, що засвідчує непереконаність героїні у власних 
сентенціях.
 Винниченкові недостатньо побачити поставлену проблему тільки 
з одного боку. Він поглиблює внутрішній конфлікт зовнішньою опозицією 
з боку Лії. На зауваження Ольги з приводу обов’язку, який її утримує, 
Лія відповідає: «Я живу для життя, а не для обов’язку. Життя – в самому 
процесі життя, а не в обов’язках». І переконливо продовжує: «Щастя життя 
в тому, що ти знаєш не тільки куди, але й як пливеш. От! Кожний взмах 
руки життя. З якої ж статі я буду пропускать його не використавши?.. У 
тебе все вніманіє твоє обращено до берега... А у мене, крім того, на хвилі. 
Я пливу й любуюсь ними, я вибираю кращі, борюсь з восторгом, бачу всі 
краски, тони... А тобі все це одна задержка до берега...» Ольга не сприймає 
такого «нового» підходу до життя. Але аргументи її досить непереконливі.
 Логіка характеру героїні змушує її захищатись, проте сил для бо-
ротьби за свої переконання не вистачає. Це призводить до негативних, з 
точки зору художності, результатів. Внутрішній конфлікт, який можна було 
б назвати конфліктом двох протилежних моральних позицій: життя заради 
обов’язку чи життя заради радощів життя, так і не знайшов свого належно-
го розвитку у п’єсі. Думаю, це викликано тим, що «хід» автора, у даному 
випадку, був від початку неточним – не можна так легко вбити плоть заради 
обов’язку. Саме тому ця проблема не розв’язується Ольгою. З цієї ж при-
чини не розвивається у драмі і протистояння з цього приводу Ольги та Лії. 
Винниченко змушений припинити свій дослід.



205

S C R I P TA M A N E N T   

Проте розслідування проблем нової моралі не закінчується. Автор ста-
вить ще одну – чи виправдовує мета засоби? Обслуговування її вирішення 
він покладає на Грицька та Мартина. Їх діалог – своєрідний приклад 
мікроконфлікту, який має свою зав’язку, розвиток і кульмінацію. В основі 
його лежить протилежність у поглядах Грицька, який вважає, що лише 
гармонійна людина претендує на звання «нової» людини, і Мартина, який 
переконаний, що будь-який засіб добрий, коли знаєш, що він веде до кращого 
майбутнього. Варто додати, що в образі Грицька автор робить спробу змоде-
лювати носія «чесності з собою». Ця моральна доктрина, яка з’явилась під 
очевидним впливом ніцшеанської теорії вільної особистості, виношується 
ним, перебуває у фазі становлення. Винниченко поки що шукає героя, який 
міг би бути уособленням цього способу життя. У «Дисгармонії», як, до речі, 
і в повісті «Краса і сила», автор поки що розділяє носіїв правди, гармонії 
і носіїв сили. «Правдивість – тільки вбогість, правдивість обмежує», – 
заявляє Мартин. Для Грицька ж – «то є надзвичайна сила».
 Конфлікт двох світобачень В. Винниченко вибудовує на матеріалі 
елементарної суперечки з приводу кількості зброї в організації. Мартин 
фактично відкидає всі загальновживані правила. «З якої речі я повинен 
бути правдивим, щирим, добрим? – заявляє він. – Чому хитрість, лукав-
ство, брехня гірше? Чого я повинен здержувать свої сили? Я нічим не хочу 
зв’язувать себе і наплювать мені на всі моралі, на всі ржаві кайдани, що 
чіпляють на себе люди. (...) Мораль видумана дужими для безсилих. Коли 
безсилі робляться дужими, вони заводять свою мораль...».
 Грицько знаходить аргументи, що полягають передусім у власній 
чесності, в гармонії із самим собою. Цікаво, що саме в уста Грицька 
(«проповідник нової моралі», як про В. Винниченка говорили тогочасні 
критики) драматург вкладає слова на захист віковічної моралі: «Ми стра-
шенно дисгармонічні. От що! Да! Страшенно! Ми ростем розумом і не ро-
стем душею, ми тікаємо від буржуазної, старої етики і з водою вихлюпуємо 
дитину. Да! Да! А етика повинна буть, повинна! Розум повинен бути в 
гармонії з кров’ю, з нервами, з тілом». Тут же автор «приземляє» Грицька 
до проблем їхньої партії: «Ми ж передові люди, ми – борці за свободу, за 
правду, за добро, ми повинні бути чистими, високими. А ми так само, як 
усі, ходимо в публічні доми, сидимо в кабаках, інтригуємо, сплетничаємо, 
брешемо, завидуємо... Ми тільки спочатку піднімаємося від ідеї, а потім ми 
стаємо чиновниками її». Монолог Грицька набуває надзвичайної гостро-
ти, оскільки розкриває не лише його особисті етичні ідеали, але й показує 
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істинне обличчя діячів революції. В. Винниченко геніально пророкує 
наслідки дисгармонії в середовищі борців за нове життя: «Ми актьори. Пе-
ред публікою, масою, ми нагвинчуємо себе, а за кулісами видряпуємо одне 
одному очі за те, що той мало чи багато сльози пустив» .
 Єдиний спосіб змінити ситуацію, на думку Грицька, – бути чесним 
із собою. Проте до кінця переконатися у цьому самому і переконати інших 
Грицькові (читаємо – авторові) не вдається. В.Винниченко змушений якось 
розрядити ситуацію. Він вводить у дію Мазуна та Петруся і переводить 
розмову героїв до нагальних проблем організації. Така зупинка необхідна 
авторові ще й для того, щоб підготувати свого героя до ще одного випробу-
вання його поглядів. Тут, думаю, доречно говорити про перехід конфлікту в 
інший простір, дослідження його на іншому життєвому матеріалі.
 Розмова з дружиною, перед якою герой хоче розкрити свою 
душу, сприяє цьому. Стає відчутно, що зовнішня переконаність Грицька у 
своїй правоті, яка виявилася у діалозі з Мартином, є результатом глибокої 
внутрішньої кризи героя. Сумніви мучать душу героя: «Може справді прав-
да в силі, а не сила в правді». Афектний стан Грицька, який підкреслюється 
автором, породжений не лише дисгармонією в середовищі його колег по 
боротьбі, а й стосунками з дружиною. Після повернення з в’язниці вони 
стали досить напруженими. Як відомо, конфлікт між ними, який Оль-
га намагається приховати (і в першу чергу, від самої себе), викликаний 
хворобою Грицька, його фізичною неповноцінністю. Винниченко знову 
повертається до розв’язання проблеми обов’язку перед подружжям. Ольга 
хоче переконати Грицька у тому, що існує любов і без плотських стосунків. 
«Знай, – говорить вона, – я ненавиджу од всієї душі ці відносини... Це – 
скотство, це недостойно розумних істот... Я дивлюся на них як на необхідне 
зло..., ми робимося звірями в таких відносинах, це знижує моє «я», людське 
розумне «я». Мені сором за себе... Людина повинна буть людиною». 
 Психологічний аналіз цих висловлювань показує, що Оль-
га швидше всього сама не вірить у сказане. Вона, як носій обов’язку, не 
може говорити інакше (віддамо належне автору – він прагне домогтися 
цілісності характеру персонажа), це своєрідний захист своїх переконань. 
Підтвердження цьому – одноплановість аргументів: «скотство, паскудство, 
звірство, недостойність для людських стосунків» і т. п. Та все ж для м’якого 
за характером Грицька, який не може знайти притулку своїй роздвоєній 
душі, і цього достатньо. Автор, який прагне знайти істину в ході свого 
дослідження, на деякий час призупиняє конфлікт. Ситуація, яка могла б за-
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вершитися розривом подружжя, закінчується компромісом.
 Проте конфлікт не розв’язано. Ольга – передусім жінка. І всі її спро-
би довести собі та оточуючим своє несприйняття сексуальних стосунків 
між чоловіком та жінкою є марними – їй не вдається порушити закони при-
роди. Недарма у II дії (слід зауважити, що автор фактично не торкається 
тут поставлених у творі проблем) Ольга таки поступається Мартинові і 
віддається його поцілункам. І це, відзначу, при тому, що на словах зневажає 
його (знову ж таки за «скотство»). У ІV дії її стосунки з Мартином стають 
ще ближчими. Усвідомлення того, що вона стала коханкою Мартина, жахає 
молоду жінку. Почуття обов’язку перед Грицьком, а точніше, перед вста-
новленими нормами моралі, з одного боку, і сексуальний потяг до Мартина, 
з іншого, розривають її душу. До того ж, Винниченко, який створював образ 
Мартина як носія «нової» моралі, змушений поступитися реаліям життя, у 
яке він «занурював» своїх героїв. Мартин, досягнувши свого – оволодівши 
Ольгою – закохується в неї. Де й поділися його самовпевненість і холодний 
прагматизм.
 Як бачимо, експеримент автора, якому він підпорядкував логіку 
характерів і поведінку своїх персонажів, не вдається. Драматург поставле-
ний перед вибором – з ким залишиться Ольга? Вирішити цю проблему за 
нормальних умов неможливо. Допомагає розв’язка подієвого конфлікту, 
що наступає у фіналі п’єси: головних персонажів заарештовано і вони, 
зрозуміло, через обставини, а не силою власних рішень, змушені розлучи-
тися.
 Склалося так, що головні герої драми перебувають в залежності від 
своїх внутрішніх конфліктів – дисгармоній. Не розв’язавши протягом п’єси, 
письменник виносить їх у фінал, де підтекстовими засобами домагається 
виявлення результатів психологічного експерименту, який проводився ним 
з метою перевірки засад «нової» моралі. Досліди, проведені драматургом, 
не дають позитивних результатів. Перевірка на істинність ідей, які вихо-
дять за рамки загальнолюдської моралі, показує їх нежиттєздатність. Це, 
відповідно, впливає і на конфліктні рішення. У фінальній сцені В. Винни-
ченко вдається до зображення відомого звичаю, за яким люди, розлучаю-
чись надовго чи назавжди, вибачаються за здійснені і нездійснені гріхи. 
Драматург ускладнює ситуацію тим, що його герої потрапляють в екстре-
мальну ситуацію (арешт) і надії на зустріч – досить ілюзорні.
 Подивимося, як поводять себе персонажі в цих обставинах. Оль-
га, як носій обов’язку, вибачається перед Грицьком за здійснений гріх. Але 
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при цьому і на вибачення Мартина відповідає взаємністю (стискує йому 
руку). Грицько ж, який прагне бути чесним із собою в усьому і мучиться від 
«дисгармоній», добровільно ту дисгармонію (зраду Ольги) сприймає («Ну, 
що там... нехай...»). Окремо слід сказати про Лію. Завжди життєрадісна 
і весела, після єврейського погрому, зображеного автором, вона не може 
знайти душевної рівноваги. Не допомагає їй філософія «життя заради 
радощів життя». Як бачимо, жоден із внутрішніх конфліктів, що розро-
блялися автором, у творі не був розв’язаний. Зовнішній, подієвий конфлікт 
лише в деяких сценах виправдовує свою наявність як засіб призупинення 
мікроконфліктів, що їх неспроможні розв’язати персонажі.
 Підсумовуючи, можу сказати, що у драмі «Дисгармонія» В. Вин-
ниченко намагається акумулювати цілий ряд проблем, які були пород-
женням новітніх вчень європейських мислителів і вимагали перевірки на 
місцевому матеріалі. Це, зокрема, проблеми «нової» людини та її моралі. 
Вирішуючи їх у формі драматичних конфліктів, В. Винниченко вдасть-
ся до зображення людей із знайомого йому середовища революціонерів 
– членів української партії соціал-демократів. Оскільки він помічав се-
рйозну невідповідність між проголошуваними гаслами оновлення і ре-
альними вчинками, то вдався до своєрідного художнього експерименту, 
який мав показати, як будуть поводити себе ті чи інші герої поставлені в 
екстремальні умови «нових» відносин. Результатом цього експерименту 
стають «дисгармонії» – внутрішні протиріччя, які головні герої не можуть 
вирішити самостійно. Протягом усієї п’єси відчувається втручання автора у 
хід зображуваних конфліктів, що, звичайно, накладає свій відбиток на їх по-
етику – такі втручання, як правило, знижують драматичну напругу, порушу-
ють цілісність дії, яка стає фрагментарною. Фактично п’єса «Дисгармонія» 
– це сума внутрішніх конфліктів героїв. При цьому відсутній наскрізний 
конфлікт, який організовував би увесь твір. Слід відзначити також, що 
переобтяженість персонажами знижує сценічність твору, «розхолоджує» 
глядача, а розробка одночасно великої кількості проблем – спричинює не-
повне їх вирішення.
 Не можна, звичайно, говорити лише про недоліки твору. До до-
сягнень можна віднести бажання оновлення репертуару українського 
театру, відхід від етнографічно-побутового розкриття дійсності, введення 
нового типу героїв із кола революційної інтелігенції, використання потоку 
свідомості як засобу розкриття внутрішнього стану персонажів, постановка 
проблеми національних меншин в Росії тощо.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
 Мастерская Суховия. В задней стене широкое, почти во всю 
стену окно, из которого виден город. В левой стене дверь в комнату 
Суховия. Тут  же диван, несколько кресел, круглый стол. В той же стене, 
что окно, – дверь в прихожую. Справа – дверь в комнату Базиля. На 
стенах, ближе к окну, рисунки, наброски. В углу мольберт. Висят цветные 
материи, плакаты, на полках старинная украинская посуда. На полу 
старый – украинского рисунка – ковер. Некоторое время нет никого. Дверь 
из комнаты Суховия распахивается и оттуда быстро выходят Татьяна и 
Суховий. Татьяна на ходу приглаживает волосы, застегивает последнюю 
пуговицу на кофточке, хватает со стола шляпу и дрожащими руками 
торопливо хочет одеть её.
 Суховий. (удерживая ее). Таня! Таня! Оставь! (Отнимает 
шляпу). 
 Татьяна. (сжимая ладонями лицо, в отчаянии). Что же теперь?! 
Что же теперь? (Бродит по мастерской).
 Суховий. Таня, в чем дело? Ведь это же должно было быть. 
Должно!
 Татьяна. Нет, нет, никогда! Бедный же мой, бедный! Ох, что же 
теперь будет?!
 Суховий. Кто бедный?.. Таня? Ну, да полно же, Татьяна! Что за... 
странности такие!
 Татьяна. (не отвечая, в тоске ходит, ничего не видя).
 Суховий. Эх, не ждал я этого! Я думал, что ты хоть иная! 
(Закуривает).
 Татьяна останавливается, не слыша его. Пристально, чудно 
всматривается в него, потом медленно подходит к нему и нерешительно, 
как бы удивленно, с тоской и печалью касается и слегка поглаживает его 
руки, плечи, лицо.
 Суховий. (хочет взять ее за руки). Таня, что же это значит?..
 Татьяна. (отнимает руки, смотрит наивно, печально). Значит, 
теперь мы будем вместе жить?
 Суховий. (невольно смеется). Голубка ты моя! Ты ужасная 
прелесть.
 Татьяна. Что же будет теперь? Я домой не пойду.
 Суховий. (бурно, радостно обнимает ее). Эх, Таня! Да о чем нам 
печалиться! О чем?!! Да ну же, смейся, обнимай, дай ты волю своей душе! 



210

ВІДНАЙДЕНІ  ТВОРИ                               

О чем тосковать? За что каяться? Разве ты его любишь? Разве ты вещь его?!
 Татьяна. (горячо). Я не обещала быть ему верной! Я не обещала. 
Я так и говорила, что никаких таких обещаний ему не даю.
 Суховий. Ну, вот! Так чего же ты? Ну, что, девочка ты моя?
 Татьяна. (все более и более приходя в возбуждение и горячность). 
Он предоставил мне полную свободу. Мы чужие. Я ему недавно говорила 
это... Но... Но ведь я совсем не хотела и не думала, что... Это...
 Суховий. Но ведь ты любила уже меня? Любила?
 Татьяна. Я не знаю... Вы меня... Но я дала ему слово, что скажу 
ему, если что-нибудь начнется. Боже, что же теперь будет?!
 Суховий. Ничего не будет! Когда надо будет, ты ему все скажешь 
и кончено.
 Татьяна. (вдруг, горячо, страстно, злостно). Вы знаете, он меня 
бил! Да, бил!
 Суховий. Что вы, Таня?!
 Татьяна. Да, он меня однажды так ударил, что я упала в обморок.
 Суховий. Да что вы, Таня?! (С гневом и возмущением). Ну, это уж. 
 Татьяна. Ведь он совершенно дикий, грубый, жестокий. Он зверь, 
собственник!
 Суховий. Но за что?!
 Татьяна. Вы помните, полгода назад я была больна целую 
неделю?
 Суховий. Да, помню.
 Татьяна. Помните, вечером, когда был Финкельштейн? Вот тогда 
он после вечера ударил меня. Приревновал к вам.
 Суховий. Ко мне?! Но ведь он просто подлец и больше ничего, 
черт бы его побрал!!!
 Татьяна. У меня кровь пошла из горла и носа. Он три дня ничего 
не ел, не выходил из кабинета, лежал на полу. В окно видели. Потом все 
изменилось. Стал каяться. Но я уже не могу... И пускай! Я ему прямо скажу: 
вот теперь совсем конец. Я вещей никаких не буду брать, это все его. А 
Петрусь пусть уходит сейчас же. Мы ему потом все отдадим и за меня, и за 
Петруся. Детей он должен мне отдать. О-о! Пусть попробует.
 Суховий. Я этой истории совсем не знаю. Скотина же изрядная, 
черт бы его побрал...
 Татьяна. Пускай, тем лучше. Теперь уже настоящий конец. Все 
равно! Пускай!
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 Суховий. (быстро ходит по комнате, думает о чем-то. Подходит, 
и торжественно берет за руку). Слушай, Таня! Ты помнишь, мы когда-то с 
тобой говорили о... ну, помнишь, разговор на площади? Мы говорили о том, 
что теперь нет героев. Помнишь?
 Татьяна. (несколько удивленно). Да.
 Суховий. Ты еще говорила, что способна пойти на что-нибудь 
большее, на подвиг, на... что-нибудь, что взбудоражило бы мещанскую, 
грязную тину. Возмущалась там, что наша интеллигенция стала мелочной, 
пошлой, что главным ее богом теперь есть удовольствие, нажива, удобства, 
кутежи. Я понимаю теперь, ты говорила, имея в виду мужа и его компанию. 
Но теперь ты так же думаешь?
 Татьяна. (злобно). В тысячу раз больше!
 Суховий. Да? Пошла бы на что-нибудь большое, значительное, не 
похожее на размеренную наживу, поедание пирогов? 
 Татьяна. Вы о чем думаете? 
 Суховий. Отвечайте. 
 Татьяна. Пошла бы! С наслаждением в что-нибудь...
 Суховий. Я хочу вам... Хочу тебе предложить одну большую вещь. 
Только ты выслушай меня очень внимательно и не волнуйся, если, что-
нибудь покажется... ну, странным тебе.
 Татьяна. Хорошо, я буду слушать внимательно.
 Суховий. Ах, ты девчурка моя! Страшно умиляет меня эта твоя 
детскость... Ну, так вот, Таня. Я хочу совершить большую вещь.Как мне 
кажется, у меня есть кой-какие силы для этого. Я хочу дать в живописи 
нечто такое, чего до сих пор не  было и не  скоро будет. Понимаешь? Я хочу 
шагнуть сразу на столетье вперед. Но шагнуть нельзя, не зная прошлого, не 
впитав его в себя, не изжив его. Ты следишь за моей мыслью?
 Татьяна. Да, да, слежу.
 Суховий. Ну, так вот. Я хочу впитать в себя весь опыт прошлого, 
хочу изучить и изжить всех старых, новых и новейших мастеров, 
проникнуть в самые древние тайны творчества, изучить всю технику 
и науку веков. Понимаешь? Я когда это сделаю, начну творить на этом 
громадном фундаменте новое грандиозное здание. Я положу на это десять 
и если нужно, двадцать лет. Я на все это время исчезну, не выставлю ни 
одной вещи,не покажусь нигде. Понимаешь? Я куплю где-нибудь дом в 
степи или виллу на море, устрою мастерскую, соберу все материалы – и 
дам обет не выезжать из этого дома до тех пор, пока не совершу своего 
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подвига! Да, подвига!
 Татьяна. (слушая его со все большим и большим увлечением). 
Ужасно хорошо! Ужасно!
 Суховий. Да? Стоит ли это делать?
 Татьяна. Но... Выдержите ли вы? Ведь это...
 Суховий. Выдержу! Я с этой идеей живу уже лет пять. Это я 
выдержу. Но вот что трудно: где взять деньги, чтобы жить все время, чтобы 
не думать об обеде, квартире, отоплении и так далее? Где?
 Татьяна. Да!
 Суховий. И как мне жить одному? Мне нужен товарищ, жена, 
друг! Таня, хочешь со мной идти на этот подвиг? Хочешь? 
 Татьяна. Я?! Но я... Но разве я могу?
 Суховий. Ты можешь. Ты именно та, которая мне нужна. Я всегда 
думал о тебе: вот бы кто мог!
 Татьяна. Господи! Это так неожиданно! У меня кружится 
голова... Слушайте, неужели это серьезно, окончательно?
 Суховий. Это – моя единственная цель жизни. Я за это на все 
пойду! И я сделаю это! Ну, Таня?
 Татьяна. Нет, это так серьезно, что я... Но где же вы возьмете 
денег на все это? Ведь дом или вилла... И жить ведь надо.
 Суховий. Да. Я высчитал. Мне нужно иметь двести тысяч рублей. 
Тогда я могу об этом не думать.
 Татьяна. Двести тысяч?! Но где же...
 Суховий. И они будут у меня! Будут. Хочу, и будут. Я их выиграю 
в карты.
 Татьяна. Как в карты?!
 Суховий. Так, играя в карты. Я играю без проигрыша. Вот уже 
неделя, как я везде где бы не играл, всех обыгрываю. Спроси Базиля. 
 Татьяна. Но, как же это... Яков?
 Суховий. Не знаю. Я этого хочу. Я настолько чувствую свою силу 
и право выигрывать, что подчиняю себе волю партнеров. Не знаю, как это 
происходит, но я всякий раз как-то знаю, ощущаю руками, всем телом, что 
выиграю. Я как-то знаю, когда надо рисковать, когда не надо, я угадываю 
состояние моих противников, даже, кажется, знаю их карты. И в этом вся 
суть. Вот ты сегодня увидишь это. В особенности бывает удача, когда я 
чувствую себя хорошо, когда есть какая-нибудь радость. А сегодня... Ведь 
есть у нас сегодня радость, есть?
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 Татьяна. (нерешительно). Ты знаешь, я как в тумане.
 Суховий. Это хорошо! Но дальше! Для того, чтобы выиграть эту 
сумму, я должен играть крупно. Как бы я счастливо не играл, но если я 
ставлю малые суммы, я никогда не смогу ничего сделать. Мне надо сразу 
иметь в руках тысяч двадцать-сорок. Тогда я иду в клубы, где ведется 
большая игра и через месяц-два я буду иметь двести тысяч. А тогда... Мы 
исчезнем. Да? 
 Татьяна. Но где же эту... сумму?
 Суховий. Вот здесь... да, вот здесь ты мне должна помочь, если ты 
веришь в меня, если хочешь идти со мной. 
 Татьяна. Я?! Но как?!
 Суховий. Только ты выслушай меня, Татьяна, по возможности 
спокойно и... рассудительно. Тебе придется пожертвовать кое-чем. У меня 
такой план. Афанасий Павлович скоро умрет. Да? Это верно?
 Татьяна. Да, вероятно. У него рак желудка. Он сам говорит всегда 
об этом, но, в сущности, не верит. И его еще обманывают. Но что... что из 
этого?
 Суховий. Теперь я предложу тебе такую вещь. Сделай так, чтобы 
Афанасий Павлович в завещании оставил тебе если не все состояние, то 
хоть тысяч тридцать.
 Татьяна. Но как же я могу это сделать? Во-первых, я его терпеть 
не могу. Он скупой, лицемерный, страшный эгоист, строит из себя 
добродетельного философа. И он знает, что я его понимаю, и тоже меня не 
любит.
 Суховий. Все это пустяки. Надо только хотеть этого и верить, что 
будет так, как хочешь. Сделайся с ним ласковой, доброй, ухаживай за  ним, 
угождай, льсти...
 Татьяна. Яков Николаевич?!
 Суховий. Подожди, ведь я просил тебя. Да, это тяжело, но ведь 
нужна жертва. Жертва! Вот я и прошу принести в жертву свой стыд, 
гордость, самолюбие, понятие о красивом, все.
 Татьяна. Этого я не могу! Нет. Фу! Нет!
 Суховий. А как же ты понимаешь жертву, подвиг? Выйти на 
площадь, закричать, убить, умереть? Да? Нет, это не подвиг. Подвиг вот 
в этом! В совершенном отречении от себя, в стыде, в позоре, в мелком 
унижении. А на это господа подвижники никогда не были способны. Трах-
бах! – вот по их мнению подвиг. Слишком легко и просто. Нет, посложнее-
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ка возьмите что-нибудь, если верите, если хотите приносить себя в жертву!
 Татьяна. Но как же я буду... выказывать любовь, если я не люблю 
его?! Ведь это невозможно.
 Суховий. Все возможно! На сцене же выказывают артисты. 
Отрешись от себя!
 Татьяна. И все-таки он может ничего не оставить мне... И как же 
я буду с Варварой, Дмитрием... Ведь они будут видеть, понимать... Нет, нет, 
это...
 Суховий. И опять: сделай так, чтобы не видели! 
 Татьяна. Значит, жить с ними? Теперь? После... этого, что 
сегодня?!
 Суховий. Да. Жить, конечно. И стараться, чтобы никто не знал о 
наших отношениях. Ну-ка, способна ты на такой подвиг?
 Татьяна. (встает, сжимает щеки ладонями). У меня все лицо и 
голова горят. Будто десять лет прошло с тех лор, как я вышла из дому.
 Суховий. (бурно обнимая ее). Эх, Таня, да как ты можешь еще 
колебаться?! Как? Почему? Нечестно? Стыдно? Да что это значит в 
сравнении с тем, что мы сделаем? А? Да разве за это нельзя отшвырнуть 
в сторону маленькие мещанские добродетели? Вот ты вообрази, вообрази 
себе: мы работаем, вдали от всех, в тиши, никто нас не знает, но мы-то 
знаем, что делаем большое дело. И вдруг появляемся, как бомба. Что? Как? 
Откуда? Кто такие? Мир заговорит, весь мир!
 Татьяна упирается руками ему в плечи, как бы отодвигая его, 
смотрит, потом сразу, решительно, страстно, как бы кончая со своими 
колебаниями и сомнениями, начинает его целовать.
 Суховий. Значит, да, Таня? Да?
 Татьяна. Да! Смогу все!
 Суховий. Таня! (Сильно обнимает ее и впивается в нее поцелуем).
 Дверь в переднюю раскрывается и некоторое время стоит 
полуоткрытой. В ней виднеется фигура мужчины, которая сейчас же 
скрывается, закрыв за собой дверь. Татьяна стоит лицом к двери. Как 
только слышится звук открываемой двери, они быстро отходят друг от 
друга, оборачиваются и смотрят на дверь.
 Татьяна. Кто это?! Кто это?!
 Суховий. Не знаю. Вероятно Гаврил или Базиль. Не беспокойся. 
 Татьяна. (тихо, с ужасом). Это был Дмитрий!
 Суховий. Ну, что ты? Чего ради? Еще рано. Я назначил в восемь, 
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а теперь... (смотрит на часы) пять минут девятого. Но это не он, что за 
чепуха! Это, вероятно, Гаврил. Я сейчас узнаю. Подожди, не выходи. Я 
сейчас. (Быстро выходит в переднюю).
 Татьяна лихорадочно-быстро надевает шляпу, пальто, ищет 
перчатки, что-то шепчет в  тревоге, сама этого не замечая.
 Суховий. (входя, злобно). Этот мерзкий мальчишка, лакей 
наш, черт бы его побрал, сидит по обыкновению в квартире напротив с 
горничными. А дверь оставил отпертой. Я его сегодня же выгоню.
 Татьяна. Да, это был Дмитрий.
 Суховий. Да почему Дмитрий?! Ах, Господи! Во-первых, 
Дмитрий бросился бы сюда, а этот закрыл дверь и ушел. Я уверен, что это 
Базиль. Он должен был прийти еще в половине восьмого.
 Татьяна. Если это был Дмитрий, я ни одного дня не останусь у 
них! Ни одного дня! Пусть не дает детей. Все равно... Ни одной минуты!
 Суховий. Фу, ты, черт бы побрал. Ну, скотина, я же тебе покажу!!
 Татьяна. А теперь, ради Бога, выпустите меня. Только, может 
быть, можно на черный ход? Я боюсь, что он будет ждать у парадного.
 Суховий. Хорошо, но как же ты... не будешь сегодня у меня? 
 Татьяна. Я не знаю. Я не знаю. Я потом приду, если... Я потом. 
 Суховий. Ну, а то?.. Все? Ведь это же смешно, из-за такой ерунды.
 Татьяна. Если это был он, ничего не знаю. Ничего. Проведите 
меня.  Куда? Сюда?
 Суховий. Сюда. (Ведет налево). Нет никого.
 Появляется Базиль. (Он чуть навеселе, в настроении добром, 
любовном, отважном. Входит напевая. Озирается, кричит). Яша! Яков! 
(Скучит налево, открывает дверь направо, заглядывает, громко, стараясь 
басом). Яков Николаевич!
 Суховий. (выходит из своей комнаты). А, Базиль! Слушай, ты 
только что был здесь?
 Базиль. Конечно! Я и сейчас здесь, черт возьми. Ищу тебя три 
часа уже.
 Суховий. Да нет! Ты первый раз пришел домой или уже был 
минут пять тому назад?
 Базиль. Ничего подобного. Только что пришел. А что?
 Суховий. Ну, знаешь, этого скотину Гаврила надо сегодня же 
выгнать, оставляет квартиру открытой, а сам уходит к горничным. Болван!
 Базиль. Весна, Яша. Кроме того, как говорится, любви все 
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возрасты покорны... (Нюхает). Но я слышу здесь нежный запах весны. Эй, 
Яшка, вот оно что! Вот почему я раньше восьми не должен был явиться. 
Свинтус же ты. Разве я кто тебе?.. Да ты чего такой озабоченный?
 Суховий. Так. Ничего. Ну, скотина! Он где?
 Базиль. Гаврил? На своем посту, в передней. А это чьи 
перчаточки?.. Ах, вы милые! Хозяюшка драгоценная выпорхнула, а они 
остались...
 Суховий. (отнимает). Дай сюда. (Прячет в карман. Встряхиваясь) 
Ну, ладно! Посмотрим.
 Базиль. На кого?
 Суховий. (переменяя настроение). На тебя. А ты брат, кажется, 
того? (Щелкает по горлу).
 Базиль. Единую чуточку, для розового тона и для смелости. Яша!.. 
Нет, ты не можешь представить себе, что это за трогательное создание «Ай-
ну! С ума сойти» (Счастливо смеется). Именно, с ума сойти от умиления.
 Суховий. Да ты о ком это?
 Базиль. Как «о ком»? Да как ты смеешь задавать такие вопросы, 
нахал ты?! А, нет, Яша, вот тебе мое честное слово: с осени я другой 
человек! Летом за границу, два сеанса и... кончено. Только что видел ее. 
Понимаешь: почти обещала быть женой. Знаю, знаю, Яша: она в жертву 
себя приносит, поднять меня хочет. Но клянусь, Яша, я все оправдаю. Ведь 
я талантливый человек. Ей-Богу, Яша, без шуток! У меня только... Как 
это? Ну, дефект воли. Ведь это чепуха, пустяки в сущности. Теперь гипноз 
чудеса делает. Эх, Яша, выиграешь ты мне деньжат и... нету. Я сам играть 
уже не буду, – пас. Я верю в тебя (Вынимает деньги). Вот получай все три 
тысячи! Себе ни копейки! Играй, благословляю! Куй судьбу нашу!
 Суховий. Получил? Выкупил?
 Базиль. Все! А ты не сердишься, Яша, что я и тебя заставил 
подписать один вексель? Нет? Верно? 
 Суховий. Да плюнь ты!
 Базиль. Нет, Яша, меня грызет совесть. Зачем я тебя, впутал? 
Правда, ты подписал артистически, но... Но, Яша, если ты сам в себя 
веришь, так какое же тут свинство? Правда? Ну, а не повезет, вместе будем 
расплачиваться. Правда? Верно?
 Суховий. Да плюнь ты, говорю! Ты лучше скажи мне вот что...
 Входят: Афанасий Павлович с Елочкой впереди и Варвара с 
Петрусем сзади. За ними Белявский.
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 Базиль. А-а! Ура! Все честное семейство! Здравствуйте!
 Афанасий Павлович. Здравствуйте. Уф, высоко вы живете. Для 
человека, который через несколько месяцев пойдет еще выше, это трудно.
 Суховий. (здороваясь со всеми). Здравствуйте, здравствуйте. 
Очень рады. Что поделаешь, Афанасий Павлович. А где же Татьяна 
Федоровна и Дмитрий Михайлович?
 Афанасий Павлович. А их еще разве нет? Дмитрий уже давно 
пошел к вам. А Татьяна... Не знаю.
 Елочка. Она придет. Она пошла к знакомым. Оттуда придет. Она 
сказала, что...
 Афанасий Павлович. (перебивая). Ну, вот, пришли к вам. Где же  
ваши гости?
 Суховий. Должны сейчас быть. Должны.
 Афанасий Павлович. Да вы сначала покажите, что это за игра. Я 
ведь совсем профан.
 Суховий. С удовольствием. Господа, пожалуйте в эту комнату. 
Сражение будет там происходить. Варвара Михайловна! Базиль!
 Варвара. (рассматривая рисунки). Я ведь играть не буду.
 Белявский. Да, кстати, и секретик свой покажите! Секретик, 
хе-хе-хе!
 Петрусь сумрачно отходит к окну, открывает его и смотрит на 
город.
 Базиль и Елочка о чем-то тихо говорят. Елочка смешливо 
посматривает на Белявского, суетливо и угодливо заглядывающего в 
лицо Финкельштейна, и что-то шепчет Базилю. Оба смеются. Елочка 
вдруг подбегает к Петрусю и сердито поворачивает его к себе. Петрусь 
молча, покорно, но мрачно смотрят ей в глаза. Потом невольно делает 
комическую гримасу. Елочка подхватывает его под руку, поворачивает 
опять к окну и что-то шепчет. Базиль подходит к ним, Елочка берет и его 
с другой стороны под руку и все стоят, смотрят на город и тихо говорят.
 Суховий. (пропуская вперед Афанасия Павловича). Покажу и 
секрет. Покажу!
 Афанасий Павлович. Смотрите, как бы не попались.
 Суховий. Вряд ли я попадусь. А что вы попадетесь, в этом я не 
сомневаюсь. Пожалуйте. (Пропускает Афанасия Павловича).
 Варвара. Иван Трофимович! Я хочу вам сказать несколько слов. 
Мы сейчас придем.
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 Суховий. Повинуюсь. Только поскорее.
 Белявский. Слушаюсь, Варвара Михайловна. Слушаюсь!
 Варвара. Вот что, Иван Трофимович. Я книгу вашу прочитала. 
Буду говорить откровенно, она мне определенно не понравилась.
 Белявский. Не понравилась?
 Варвара. Да. Но... Я не люблю политиканства. Вот что. Я 
напишу о ней благоприятный отзыв, но с условием, что вы дадите самую 
беспощадную рецензию на ту книгу, о которой мы с вами вчера говорили. Ив 
тот же день, как она выйдет из типографии. Слышите?! Я вам немедленно 
ее пришлю. Чтобы сразу задать тон всей критике. Понимаете?
 Белявский. Хорошо, Варвара Михайловна, обещаю. 
 Варвара. И тогда появится мой отзыв о вашей книге.
 Белявский. Прекрасно, прекрасно! Не извольте беспокоиться, 
Варвара Михайловна. Навек отобью охоту писать. Хе-хе-хе.
 Варвара. Вот и все, что я вам хотела сказать. (Идет).
 Суховий. (навстречу). Вы уже посекретничали?
 Белявский. Да, заговор сделан. Против вас, милостивый государь, 
против вас. Накрыть вас хотим, хе-хе-хе!
 Суховий. В таком случае, Варвара Михайловна, позвольте и мне 
сказать вам несколько слов без свидетелей.
 Белявский. Честь имею, честь имею. Удаляюсь. (Уходит 
направо).
 Варвара. (с удивлением). О чем это?
 Суховий. (тихо). О том, что вы мне опять снились. (Прямо и 
серьёзно смотрит на нее).
 Варвара. (тоже смотрит на него, некоторое время молчит). Что 
это, наконец, значит, Яков Николаевич?!
 Суховий. Ничего больше того, что я говорю. Мне снилось, что 
целовал вас, ваши волосы, ваши глаза, губы, грудь...
 Варвара, резко поворачиваясь, хочет молча уйти.
 Суховий. (преграждая ей дорогу). Вы все равно не уйдете от 
меня! Слышите?
 Варвара. Вы, вероятно, с ума сошли, психически заболели?!
 Суховий. Возможно. Но вы напрасно делаете вид, что вам это...
Быстро входит Дмитрий. Он в приподнятом настроении, но все время 
держится в странном добродушно-весеннем тоне, какой бывает у 
провинциальных дядюшек и совсем не свойственный ему. За ним несет 
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корзинку мальчик из магазина.
 Елочка. Дядя Митя! Дядя Митя! (Бросается к нему). Ты почему 
опоздал? Где ты был? Что это?
 Суховий. (спешит ему навстречу, кинув Варвару). Мы еще будем 
говорить!
 Дмитрий. Сюда, сюда, малец! Здравствуйте, друзья, здравствуйте! 
Елочка, подожди, дай, брат, того... Тут немножко мокренького прихватил 
с собой. Здравствуйте, дорогой Яков Николаевич! Вы уж на меня не 
сердитесь, что я на ваш вечер со своим припасом. А? Шампанского 
несколько бутылочек. А? Ставь здесь на пол. Вот. Ну получи на чаек и 
убирайся. Не сердитесь, а? (Обнимает его, заглядывает в лицо).
 Суховий. (зорко всматриваясь в него короткими взглядами). Ну 
как можно! Спасибо! Тем лучше.
 Елочка. Ой, дядюшка! А ведь ты, кажется, еще раньше выпил!  
Пахнет.
 Дмитрий. Немножко, немножко есть, девчурка.
 Варвара. (подходит, удивленно и строго). Что это значит, 
Дмитрий?
 Дмитрий. Что?
 Варвара. Все это. Что это, начало старого?
 Дмитрий. Ну, вот уж начало. Никакого начала, а просто середина. 
Ну, как же тут у вас? А где же состязание будет? 
 Суховий. А это в той комнате. Там уже нас ждут. 
 Дмитрий. Ждут? Великолепно. Идем.
 Входит Татьяна, запыхавшись, тоже в скрытом возбуждении...
 Татьяна. Я опоздала? Опоздала? Насилу вырвалась. Встретила 
на улице старую подругу... Бежала ужасно. (Кивает всем головой). 
Здравствуйте! Здравствуйте, Яков Николаевич.
 Суховий. Опоздали, опоздали, Татьяна Федоровна. А мы тут уже 
шампанское собираемся пить. Дмитрий Михайлович во сколько притащил!
 Дмитрий. А меня она и не замечает, хе-хе-хе!
 Татьяна. Здравствуй. Но почему шампанское?
 Дмитрий. (весело, добродушно). Да ведь надо же вспрыснуть 
успех Якова Николаевича? А? Господа! Ведь надо же? (Обнимает за плечи 
Суховия). Ведь у нас таланты не валяются на земле! Конечно! Что, не 
верно? А?
 Елочка. (смешливо фыркает).
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 Дмитрий. Ты чего, а? Чего смеёшься?
 Елочка. Ты сегодня какой-то страшно смешной. Будто добренький 
папаша, и даже голос такой. (Передразнивает движения и голос). 
 Дмитрий. А что же? Не папаша разве? Ну, господа! Что же? Нас 
там кажется, ждут? Молодежь, берите бутылочки, а мы, папаши, за вами, 
хе-хе-хе!
 Татьяна. (кидает на него пытливые взгляды).
 Дмитрий. (подходя к ней). Что же за подруга такая? Танюшка?
 Татьяна. А это Маруся Стояновская. Проездом она.
 Дмитрий. Ага! Не слыхал такой... Не слыхал...
 Суховий. Ну, господа, значит переходим туда? Базиль, приглашай 
дам.
 Базиль. (подставляя Елочке руку). Же ву при! Петрусь, а ты 
предложи руку мадмуазель корзиночке с бутылочками.
 Петрусь. (хмуро передразнивает его и берет корзиночку).
 Елочка. (смеется и бежит с Базилем за всеми).
 Дмитрий. Вот и прекрасно! Значит, сейчас будет сражение? 
Сразимся, сразимся! Я деньженок прихватил.
 Суховий. Приятно. Хоть хозяину и не подобает... Сейчас остальные 
подойдут. (Идет за Дмитрием).
 Татьяна. Яков Николаевич! На одну минутку!
 Суховий. К вашим услугам! (Быстро идет за ней).
 Дмитрий. (торопливо идет налево, но в дверях останавливается 
на секунду, оглядывается и скрывается).
 Татьяна. Ну? Ну? Говорите скорее. Я должна сейчас же знать. 
Сейчас же. Это он был? Он? Какое у вас впечатление?
 Суховий. Нет, не он! Решительно не он!
 Татьяна. Вы думаете? Почему же вы так думаете?
 Суховий. Весь вид его. Обнимает меня искренне-добродушно, 
весел. Так невозможно притворяться. Это вполне искренне. За это я 
ручаюсь головой!
 Татьяна. Да, и я как-будто не чувствую притворства.
 Суховий. Нет, нет, это не он был! Я думаю, это Косовский. Он 
должен был прийти, и его нет до сих пор.
 Татьяна. В таком случае я остаюсь у вас и на все согласна. 
Слышите? На все! Я так решила!
 Суховий. (радостно). Да?! Эх, жалко, что... Ну, ничего. Приходите 
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завтра в восемь вечера. Да? Да?
 Татьяна. Да! Идемте, нехорошо. (Быстро идет направо).
 Некоторое время никого нет.
 Дмитрий. (выходя, на пороге обернувшись). Я сейчас! (Быстро 
ходит по комнате, тыкаясь в углы. Мычит от боли, тоски, отчаяния. 
Останавливается, шепчет). Боже мой! Боже мой! (Бешено сжимает 
кулаки и сразу останавливает себя, потом торопливо кидается к двери 
направо и зовет). Базиль! Василий Федорович! На минутку!
 Базиль. (выбегая). Что, Дмитрий Михайлович? В чем дело?
 Дмитрий. (торопливо). Голубчик! У вас сургуч есть? Сургуч? Я 
вспомнил об одном деле. Надо немедленно запечатать кой-что и отослать, 
есть у вас?
 Базиль. (пугаясь, удивленно). Есть, есть. Пожалуйста! Очень 
спешное? Сюда. Вот здесь. (Идет налево).
 Дмитрий. Да, да, спешное. Спасибо.
Базиль в некотором недоумении.
 Татьяна. (осторожно выглядывая и входя. Тревожно). Что 
случилось, Базя? Куда он ушел?
 Базиль. Никуда. Там что-то запечатать нужно. Сургучу просил. 
Какой-то странный.
 Татьяна. (в тревоге и испуге). Базя, голубчик, посмотри, что он 
делает, посмотри скорее! Я боюсь.
 Базиль. Почему?! Чего?!
 Татьяна. Посмотри, посмотри! Скорее!
 Базиль. Да чего ты?! (Заражаясь ее испугом). Да ведь он 
конверт… (На цыпочках спешит к двери налево, заглядывает. Некоторое 
время смотрит, потом не то вздрагивает, не то хочет броситься туда, 
но быстро оборачивается к Татьяне, подбегает и в испуге, недоумении 
сообщает). Ничего не понимаю! Капает себе сургучом на руку. Греет на 
свечке и капает на руку! Что же это?!
 Татьяна. Господи! Это он так себя на цепь берет! Укрощает 
себя. Ещё складно говорил... Значит, это был он, он! (В ужасе бросается 
направо).
 Базиль. Какая цепь?! Таня!
 Татьяна. (бежит). Идем, идем! Надо предупредить Суховия. 
Скорее!
 Базиль испуганно, оглядываясь, спешит за ней.
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 Пауза.
 Быстро входят Елочка, за ней Петрусь.
 Елочка. (в возмущении, гневно, упрямо). Ни за что! И это с вашей 
стороны просто гадко, не по-товарищески! Я в кружке обязательно скажу 
об этом! Обязательно. А сейчас вызову сюда Дмитрия и скажу чтобы...
 Петрусь. Елочка! Я, наконец, требую, чтобы вы не говорили 
Дмитрию! Ведь вы сама понимаете, что...
 Елочка. В таком случае Афанасию Павловичу! 
 Петрусь. (хочет остановить ее). Елочка!
 Елочка. (бежит к двери направо, сердито, нетерпеливо 
отмахиваясь от него). Ай-ну!. Афанасий Павлович! Афанасий Павлович! 
На минутку.  Да, пожалуйста. Очень нужно.
 Петрусь. Елочка, это черт знает что! Я каюсь, что сказал вам! Если 
бы я знал...
 Елочка. Вы – свинья, что раньше не сказали! Да, свинья, вот так! 
Я вам этого не прощу. Подождите вы!
 Афанасий Павлович. (в двери). Что случилось, Елочка?
 Елочка. (строго, торопливо). Афанасий Павлович! Сестра 
Петруся Галя, как вам известно, третий год сидит в тюрьме. Она больна и 
ее выпускают под залог. Нужно тысячу рублей. Вы должны дать их.
 Афанасий Павлович. Фу, какая ты глупая! Нашла время.
 Елочка. Ай-ну, время. Это надо немедленно. Этот вот знает уже 
три дня об этом, ходит все время как мокрая курица и никому из нас ничего 
не сказал. Когда вы дадите, Афанасий Павлович? Надо завтра же утром 
послать эти деньги.
 Афанасий Павлович. Козочка! Всякое действие должно истекать 
из чувства и мысли.
 Елочка. Ах! Боже мой! Я совсем не об этом.
 Афанасий Павлович. Погоди. Именно об этом. Для того, чтобы 
дать эти деньги, я должен сначала иметь чувство сострадания, сожаления. 
Правда? Вот, как ты, например. Но я чувств этих не имею. Это во-первых. 
Во-вторых, я чужд вообще всяким таким... И кроме того, у меня просто нет 
сейчас таких денег.
 Елочка. (в негодовании, пылко). Вам просто жалко и больше 
ничего! Вы скупой и бессердечный человек!
 Афанасий Павлович. (злобно). Дерзкая и глупая девчонка! 
(Уходит).
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 Елочка. А вы – скряга!.. Фу, гадость, подлость. Злой, скверный, 
старый!
 Петрусь. (страдая и злясь). Елочка! Не надо больше. Довольно.
 Елочка. Ничего подобного! Я сейчас Дмитрия... если и он...
 Петрусь. Елена! Я вам серьезно говорю, что если...
 Елочка. А я вам серьезно говорю: убирайтесь вон! Поняли? С 
ума сойти с этими идиотами! Дядя Митя! (Видя появившегося на пороге 
комнаты Суховия Дмитрия, бросается ему навстречу). Дядя Митя! Иди 
сюда! Скорее.
 Дмитрий. (с завязанной платком кистью левой руки, движется 
медленно, говорит серьезно, устало и притихшим, чуть печальным 
тоном). В чем дело, девочка?
 Елочка. Что с твоей рукой?! Почему ты такой... бледный?.. 
Странный?..
 Дмитрий. Ничего, девочка. Обрезал руку. Что ты хотела сказать?
 Елочка. Дядя! Галя, ну, Танина сестра, может выйти на волю, если 
за нее внести залог тысячу рублей. Ты дашь эти деньги? Говори!
 В начале слов Елочки слева на пороге показывается Татьяна. 
Изумленно и испуганно слушает.
 Дмитрий. Я, за Галю?! (Как бы в изумлении и возмущении).
 Татьяна. (бросаясь к ним). Петрусь! Как ты смел?! (Дмитрию, с 
мукой стыда, гордости). Ради Бога, не надо! Ни за что! Я вас умоляю! Это 
невозможно! (Испуганно смотрит на него).
 Елочка. Тетя Таня! Да ведь это для Гали!
 Дмитрий. (пристально всматривается в нее, потом тихо, как 
бы с затаенным злорадством, улыбаясь). Но почему?! Нет, это странно. 
Елочка, завтра же я тебе дам чек и ты пошлешь эти деньги. Нет, нет, 
Татьяна! И кроме того, вероятно, у Гали нет ничего. Еще пятьсот пошлем 
сверх этого. И намекнешь, если еще надо...
 Татьяна. Это невозможно!. Нет, это невозможно! 
 Дмитрий. (улыбаясь и будто недоумевая и наслаждаясь 
страданием Татьяны). Но почему же, Татьяна?! Это так естественно! 
Странно, право. А?
 Татьяна. (молча, пытливо и прямо смотрит на него).
 Елочка. И я решительно не понимаю! Тетя Таня!
 Татьяна. (словно сломленная, тихо, потеряно). Хорошо. (Идет 
направо).
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 Елочка. Дядя, спасибо! Спасибо! Урра!
 Дмитрий. (вдруг серьезно, быстро). Татьяна! Елочка, Петрусь, 
оставьте нас, я хочу несколько слов...
 Елочка. (удивленно). Хорошо, дядя. (Идет за Петрусем).
 Татьяна. (обернувшись, испуганно, напряженно). Что?
 Дмитрий. (подходя к ней). Прости, Татьяна. Я подло сейчас 
чувствовал. Видел, что тебе больно и радовался. Это помимо моей воли. 
Видел, что ничего со своей проклятой натурой сделать не могу. Прости, 
этого больше не будет.
 Татьяна. (горячо, с мукой). Дмитрий, отпусти меня! Отпусти. Я не 
могу уже теперь. Умоляю тебя! Не мучь! Я не могу.
 Дмитрий. (тихо). Почему уже теперь не можешь?
 Татьяна. Отпусти, отпусти! Не надо. Ведь мы мучим друг друга. 
Это будет один ужас! О Господи! (Горько рыдает).
 Дмитрий. (странно, криво улыбаясь). Почему же будет ужас? 
Почему?.. (Грубо, с болью). Да отвечай же! Отвечай, когда спрашивают! 
Говори!
 Татьяна. Ты сам знаешь...
 Дмитрий. (после молчания. Тихо). Я ничего не знаю. Что же я 
знаю? Что же я знаю, говори же!
 Татьяна. (хватая его за руки). Дмитрий, не надо, ради Бога! Не 
мучь и себя и меня. Поправить ничего нельзя. Ну, убей меня, убей, ну! 
Лучше убей, но не мучься и не мучь меня.
 Дмитрий. Но почему мучусь я?! Почему?! Мне нечего мучиться!. 
Что ты не хочешь жить со мной? Что я подл и мерзок? Но я ведь сказал, что 
теперь я - иной. Слышишь? Хочу быть иным! Хочу! И буду! Буду! Пусть 
все силы отцов и дедов идут против меня, все равно я сломлю их. Слышишь 
ты! Пусть! Сломлю проклятых! Посмотрим еще! Довольно!
 Татьяна. (испуганно смотрит на него). Ведь ты же... ты же... Ах, 
Дмитрий! Зачем? Зачем? Ведь невозможно уже... Ты же сам знаешь, знаешь 
же... Ты хочешь мучить меня? Да? Хочешь?
 Дмитрий. Да что я знаю?! О чем ты? Почему мучить?
Татьяна (молча смотрит на него). Ты не знаешь? Нет знаешь?
 Дмитрий. Ничего не знаю. Что такое? Что я должен знать?
 Татьяна. И это называется... Зачем же ты лицемеришь? Зачем, 
ради Бога, Дмитрий?! Зачем еще это? Господи, что же теперь будет?! 
(С ненавистью, тихо). Пытку мне хочешь устроить? Да?
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 Дмитрий. Какую пытку?! Да что ты, Татьяна?! В чем дело, скажи, 
наконец? Ну скажи!
 Татьяна. (долго, пытливо всматривается в него).
 Дмитрий. (улыбаясь, с тайным наслаждением). Право, Таня, ты 
сегодня какая-то странная... Какая пытка?
(Быстро справа выходит Белявский. Утирает лоб платком, смешно 
бегает туда и сюда. Возмущенно говорит). Ну, знаете, если он не шулер, 
то, извините меня пожалуйста, он – просто волшебник! Это черт знает что! 
Я еще не видел, чтобы так нахально человек выигрывал! Он будто видит 
все мои карты. Нет, вы посмотрите на его глаза! На глаза посмотрите! Они 
блестят, как стекла на солнце.
 Дмитрий. (приподнято, весело). В самом деле выигрывает?
 Белявский. Пожалуйста, пойдите попробуйте! Это, знаете, 
феномен какой-то. Я в жизнь свою...
 Дмитрий. А ну-ка, ну-ка! Пойдем посмотрим! Пойдем! 
(Идет направо).
 Белявский. Да, да, подите, он вам покажет. (Идет за ним). Да, да! 
Поиграйте!
 Татьяна. (одна). Мрачно, исподлобья, задумчиво, недоуменно 
стоит и смотрит вслед Дмитрию. Потом вдруг с вызовом встряхивает 
головой, гордо, решительно поднимает ее и упрямо улыбаясь, идет 
направо.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ДЕЙСТВИЯ.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ЕКСКУРС- АНТРАКТ
 ВІД СЕРГІЯ МИХИДИ

ХАЙ ЖИВЕ БРЕХНЯ !?.
 Епохальним явищем в українській драматургії XX ст. стала драма 
В. Винниченка «Брехня» (1910). Літературна та театральна критика не-
гайно відгукнулася на прем’єру п’єси. Після серйозних нападок на пись-
менника з приводу його перших драматичних спроб, цього разу критики 
і рецензенти були одностайними в позитивних оцінках. Художня вартість 
твору визначалась передусім тим, що він «виводить український реперту-
ар із завороженого мелодраматичного та специфічно-побутового кола на 
широкі шляхи європейського репертуару». «Постановкою «Брехні», – за-
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значав той же автор, – вперше розбито могутню фортецю української мело-
драми і показано шлях до зближення українського театру зі світовим». За 
якийсь десяток років, облетівши театри Росії, п’єса здобуває популярність 
і за межами імперії. Особливо на сценах Німеччини та країн Кольського 
півострову – на батьківщині творців нової європейської драми.
 Літературна критика не обмежувалась відгуками та дифірамбами 
на честь автора та нового твору. Після перших п’єс, які новизною і 
незвичайністю проблематики викликали зауваження передусім ідейно-
етичного характеру, прийшов час, коли, за словами М. Вороного, «слід роз-
глянутися в схемі твору, зазначити етапи творчої думки автора, прокласти 
шляхи до розуміння чи сприйняття в себе символа і таким чином улегшити 
засвоєння заложеної інтуїтивно автором в твір ідеї». В. Старий (псевдонім 
Василя Королева) у статті «Український театр» писав з цього приводу: «Не 
слід забувати, що «Брехня» належить перу кращого сучасного письменника 
(…), і п’єса має право сподіватися на нерядове до себе відношення».
 До сказаного слід додати, що «Брехня» була однією з перших п’єс 
В. Винниченка, що піддавалась осмисленню як власне «нова» драма. Се-
ред літературознавців, котрі вдалися до серйозного аналізу драми «Брех-
ня», слід передусім назвати М. Вороного та М. Сріблянського (псевдонім 
Микити Шаповала). Визначаючи проблематику твору, вони одностайно 
прив’язують її до реалій навколишнього світу. «Проблему буржуазної 
моралі, збудованої на брехні і трактує п’єса Винниченка. В ній брехня – це 
свого роду «conditio sine gua non» (лат.: неодмінна умова, без якої не можна 
щось зробити – С. М.) людей сучасної дрібнобуржуазної верстви», – писав 
М. Вороний. М. Сріблянський поглибив цю думку: «Доля героїні служить 
гарною ілюстрацією того, що брехня – є брехня, значить ворог гармонії. На-
таля Павловна, при всіх своїх плюсах (краса, розум, темперамент, воля), не 
змогла брехнею створити собі щастя і загинула трагично. (…) При ліпших, 
власне нових обставинах, Наталія Павлівна не загинула б, а розцвіла б пиш-
ним цвітом. Коли буде нове життя, тоді не треба буде брехні». Більше того: 
«Брехня» Винниченка – це апологія сучасності».
 Час показав, що проблематика п’єси перебуває поза конкретним 
часом і соціальним устроєм, як обнадійливо думали дослідники. Бут-
тя неординарної особистості в умовах буденщини (Наталія Павлівна, яка 
прагне «дать людству нові цінності», і її сіре оточення), байдужість ото-
чуючих до проблем і бажань ближнього (Тось, Андрій Карпович – Наталія 
Павлівна), поклоніння перед святістю простої людини (Наталія Павлівна 



227

S C R I P TA M A N E N T   

– Карпо Федорович) – ось лише поверховий перелік проблем драми «Брех-
ня». За словами Л. Мороз, суть цього твору – «одного з найзагадковіших у 
світовій драматургії – полягає в тому, що в межах його незміненого тексту 
героїню можна трактувати в багатьох, відмінних один від одного аспектах, 
– втім, як і інших персонажів, – саме тому, що п’єса містить багато отих 
локальних істин».
 Аналізуючи драму з точки зору конфлікту, слід врахувати подвійне 
трактування твору. Як писалось у харківській газеті «Народній учитель» 
з приводу п’єс «Брехня» та «Співочі товариства», це «чисто психологічні 
речі, чудові своєю складністю і в той же час елементарністю життєвих 
переживань та людських взаємин». І справді, схема мелодраматичного 
конфлікту драми досить проста. Вона полягає в бажанні вродливої жінки, 
чоловік якої фізично неповноцінний, зустрічатися з молодим, здоровим 
юнаком, якого вона, до того ж (як натура неординарна, піднесена), надихає 
до поетичної творчості. Перешкодою на її шляху стає Іван Стратонович – 
компаньйон чоловіка, закоханий, однак безжалісно ревнивий, здатний на 
найвідчайдушніші вчинки. Лише смерть може спасти легковажну, але чисту 
душею жінку від безчестя, а її хворого чоловіка та його родину від трагедії 
прозріння. Як зазначає М. Вороний, автор «не уникнув ефектів в дусі deus 
ex machina старих мелодрам, але тут вони мають інше значення, як вдячний 
вираз конфлікту протилежних переживань і зазначення кульмінаційних 
пунктів в психологічній еволюції дійової особи».
 Значно складнішим є у п’єсі конфлікт внутрішньо-психологічний, 
на розробку якого автор звернув особливу увагу. Проте його розшифруван-
ня можливе лише за умови подвійного трактування деяких образів: образи 
реальні й образи-символи. Передусім це стосується Івана Стратоновича, 
фігури досить загадкової і незвичайної. Приєднуюся до думки М. Воро-
ного, який писав з цього приводу: «Автор, утворивши в своїй уяві (свідомо 
чи несвідомо – це не річ нашої компетенції) проект боротьби і конфлікту в 
душі Наталі Павлівни, вийняв звідти все те, що становить трагедію її жит-
тя, що йде всупереч з її вчинками, і з цього зробив нову постать, alter ego 
її самої – Івана Стратоновича. Щоб ввести цю нову постать в реальну об-
становку драми, він дав їй поверхово реальний вигляд і вплів її в інтригу 
кохання, але ж, маючи на увазі разом з тим і її символічне значення, надав їй 
загальної таємничості, трохи дивних рис і не цілком звичайної акції – сло-
вом утворив «живий символ», що при зовнішнім реальнім вигляді є вже 
постаттю ірреальною» (Виділення – С. М.).
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 Не менш загадковою є у драмі й постать Сані – молодшої сестри 
Андрія Карповича. Якщо Іван Стратонович – «друге я» Наталії Павлівни, 
то Саня – символ чистоти і справедливості, ідеал, до якого прагне душа 
головної героїні твору. Зрозуміти цей символ допомагає зображена авто-
ром невідповідність сутності характеру Сані і її родинного оточення (на-
голошую – оточення, в якому вона виховувалась): батько – забитий життям 
селянин, сестра Дося – сіра, непомітна, нездатна на самостійні вчинки, брат 
Андрій, незважаючи на свою геніальність, – слабодухий і безпомічний. На 
винятковість Сані вказує і авторська характеристика: «висока, гарна, ще мо-
лоденька дівчина з дуже хмурим лицем і очима, які спідлоба дивляться на 
все немов байдуже і суворо». Незважаючи на епізодичність образу, Санина 
присутність є однією з вагомих причин, які поглиблюють конфлікт в душі 
Наталії Павлівни.
 Створивши образи Івана Стратоновича та Сані, автор «внутрішню 
боротьбу Наталі Павлівни виніс з її душі на білий світ (…), що дало 
можливість виявити найбільші глибини психології героїні». До цього до-
дам, що урахування символічності цих персонажів твору значною мірою 
пояснює необхідність крайніх заходів (самогубства) при виході головної 
героїні із ситуацій, поставлених автором-експериментатором.
 Найпродуктивнішим, думається, є аналіз п’єси відразу у двох пло-
щинах: мелодраматичній та етико-психологічній. Ця єдність – неодмінна 
умова успіху твору, який без застережень можна назвати класичним у 
світовому драматичному репертуарі.
 Багатозначність у розумінні головної ідеї, визначенні пробле-
матики та трактуванні образів дійових осіб сприяє глибокому розкриттю 
сутності драматичного конфлікту п’єси. Він далеко не обмежується про-
тистоянням брехня – правдивість (Наталія Павлівна – Андрій, Тось, Іван), 
яке простежується на перший погляд. Конфліктна схема твору набагато 
складніша, вона геліоцентрична за своєю структурою. У центрі драми зосе-
реджений внутрішньо-психологічний конфлікт головної героїні. Прямо чи 
опосередковано він втягує у свої глибини усіх учасників дії. Особливо слід 
наголосити на тому, що, «обертаючись» навколо Наталії Павлівни, всі інші 
учасники конфлікту перебувають на одній «орбіті». Тобто, всі дійові особи 
твору взаємопов’язані і залежать один від одного. Дещо осібно, щоправда, 
перебувають Дося та Пульхера, але й вони знаходяться у «полі тяжіння» 
Наталії Павлівни.
 Розгортання подієвого конфлікту драми відбувається у всіх трьох 
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діях із постійним наростанням психологічної напруги, що засвідчує неа-
биякий стрибок у розвитку драматургічної майстерності В. Винниченка. 
Свою зав’язку він одержує вже на початку 1 дії у зв’язку з приходом до 
квартири Наталії Павлівни Тося, який категорично вимагає з’ясування сво-
го місця в житті героїні. Його не влаштовує становище «кузена» Наталії 
Павлівни. «Ну от я й прийшов сказати, що я більше не можу! Рішуче не 
можу! Або Андрій, або я. От і все», – заявляє імпульсивний Тось. Особли-
вого значення набуває ця сцена перед приїздом родичів Андрія Карповича: 
батька та сестри Сані, яким турботливий син (щоправда, з подачі невістки) 
хоче забезпечити безбідне, спокійне життя. Тось ставить перед Наталією 
Павлівною умову, яку вона просто не може виконати, оскільки покинувши 
Андрія, розіб’є надії бідних, ні в чому не винних людей, що обожнюють її 
і прагнуть затишку. «Ти хочеш, – з болем запитує Наталія Павлівна Тося, – 
щоб я на порозі мрії чотирьох людей взяла і брякнула їх об землю, в болото. 
Ти цього хочеш?». Особливо вражаючою є перспектива цих людей, зма-
льована мудрою жінкою: «Андрій стане ідіотом, це йому завжди загрожує. 
Ця сестра (Дося) зробиться зовсім ганчіркою в руках людей. Та що приїде 
(Саня), стане похмурим ненависником людей. А батько...».
 Умовлянням, переконаннями Наталії Павлівні вдається пригаси-
ти полум’я конфлікту, який мав закінчитися розривом закоханих. Остаточ-
ному спаду емоційної напруги сприяє прихід Івана Стратоновича. Проте 
відчутно, що автор впевнено тримає руку на пульсі експерименту. Конфлікт 
лише призупинено, але він розвивається за рахунок підтекстових засобів. У 
розмові Івана Стратоновича з Тосем, що передує приїзду гостей з господа-
рем, відчувається підготовка до катастрофи, що насувається. Враховуючи 
символічну сутність образу Івана Стратоновича, можна з певністю сказа-
ти, що друга половина душі Наталії Павлівни категорично не сприймає 
«наївно-егоцентричного поета з його інфантильно-самовпевненими вихи-
лясами».
 Незважаючи на свою локальність і млявість, сцена суперечки 
двох чоловіків займає серйозне місце в руслі головного конфлікту. В. 
Винниченко показує їх стосунки не статично, а у розвитку. Вони ма-
ють свою передісторію, яка хоч і залишилась поза сценою, але її вияви 
добре розкривається в ході п’єси. Особливий вплив має ця суперечка 
на молодого коханця господарки дому. Адже ніхто з оточуючих, крім 
Івана Стратоновича, не помічає, яку «роль» грає Антон Михайлович 
у родині Андрія Карповича. А для амбіційного Тося цей бік справи є 
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найболючішим для самолюбства.
 Поява гостей призупиняє суперечку між суперниками (саме так 
пояснюється образ Івана Стратоновича за умови буквального розуміння 
твору), проте вона протікає і під час радісної зустрічі рідних, якій автор 
присвячує добру третину І дії. Незважаючи на незначні непорозуміння 
між Тосем та Іваном Стратоновичем, що помітні лише оку господині і 
винуватиці, сцена прийому Наталією Павлівною рідних її чоловіка виписа-
на з рідкісною для української та світової драматургії любов’ю. Вона вщент 
розбиває закид Тося Наталії про меркантильність її вчинків, а авторові ро-
бить честь, яку він уже заслужив на той час у прозі.
 Думається, що ця сцена не випадково винесена письменником на 
кінець І дії. У читача (глядача), котрий своє враження про Наталію Павлівну 
склав як про жінку легкої поведінки, воно змінюється на прямо протилеж-
не. Відчутно, що героїня абсолютно щира у своїй турботі про чоловіка та 
його рідню. Цього не можна приховати від проникливого ока Сані. Вона, 
як створений автором символ-еталон чистоти, виконує функцію експерта 
у справі Наталії Павлівни. Поцілунок дівчиною руки братової дружини не 
просто посилює драматичний ефект, але й допомагає утвердитися в думці 
про винятковість її особистості. 
 Фінальна сцена І дії, незважаючи на свою закодованість для ото-
чуючих, є продовженням розвитку конфлікту, що виник між Наталією 
Павлівною та її молодим коханцем. Необхідність терміново покинути 
присутніх викликана його сліпою ревністю до Андрія (Наталія з ніжністю, 
материнським теплом піклується про чоловіка, якому стало погано). Тось 
підозрює, що коханка нещира з ним, що її запевняння в любові – лише 
бажання мати поруч молодого здорового мужчину. Імпульсивний герой 
безкомпромісний, і це ледве не приводить до катастрофи. Авторові дово-
диться втручатися і «утримувати» Тося від крайнощів, а Івана Стратоно-
вича, котрий у цій сцені виконує функцію спостерігача, – від надмірних 
коментарів. Деякі зауваження, які все ж таки дозволяє собі висловити 
останній, та авторські коментарі його дій («з хмурим лицем, пильно зиркаю-
чи на Тося й Наталію Павлівну: Іван Стратонович мовчки дивиться на ньо-
го (Тося), посміхається й одходить» і т. п.) сприяють досягненню цілісності 
твору і є підготовчими до нового витка конфлікту, що розгортається по 
спіралі з постійним наростанням психологічної та емоційної напруги у 
наступній дії п’єси.
 У розвитку ІІ дії Іван Стратонович стає визначальною фігурою. 
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Враховуючи символічну сутність цього образу, слід відзначити, що 
конфлікт, який розпочався між Наталією Павлівною та Тосем, із сфери 
чисто зовнішніх опозицій (їм автор теж віддає чимало уваги, чим сприяє 
поліпшенню сценічних якостей твору) переходить у внутрішню свою 
іпостась. Вимальовується виразне протистояння в душі головної героїні, 
зумовлене, з одного боку, прагненням свободи, високого польоту, з другого 
– подружнім обов’язком. Вона бажає бути щасливою і не може зробити не-
щасними близьких. «Умри я, – говорить героїня, – це для них в тисячу раз 
легше ніж зрада. В тисячу раз! Це буде просто нещастя, але віра в людину 
не розіб’ється, (…) їм легко буде жить».
 Звичайно, першопричиною цього конфлікту є Тось, але поступово 
він втрачає свою значимість у ході твору. Маска грубості, одягнута автором 
на Тося на початку ІІ дії, аби той міг порвати всі стосунки з коханкою, не 
визначає його внутрішню сутність. Тож Наталії Павлівні знову, як і на по-
чатку твору, легко вдається загасити полум’я ненависті, що спалахнуло в 
його душі.
 Найстрашнішим противником Наталії Павлівни стають її 
внутрішні сумніви, докори сумління. В. Винниченко уособлює їх в образі 
Івана Стратоновича. Після розмови з Тосем, що закінчилася тимчасовою 
перемогою Наталії Павлівни, прийшов момент, коли вона змушена залиши-
тися наодинці зі своєю совістю. І саме в цей час на сцені з’являється Іван 
Стратонович як живий докір. «Попались, – запитує він розгублену жінку «з 
понурим злорадством». – Тепер-то викрутіться! Хе! Тільки я не Тось... І не 
Андрій». М. Вороний писав з цього приводу: «Утворюючи постать Івана 
Стратоновича, автор мав на увазі другу половину душі Наталії Павлівни – 
сильну і дужу», яка «подає свій виразний голос в моменти особливого зво-
рушення, хитання її совісті, як той кантівський «категоричний імператив», 
той моральний закон, що незалежно від волі людини має над нею свою 
силу, в Наталі Павлівни він нищить всі її плани самоодурення, всю її хитро 
збудовану апологію брехні» (Виділення – С. М.).
 Безвихідь, у яку ставить Наталію Павлівну Іван Стратонович-
фатум, досягає кульмінаційної гостроти. Неможливість покинути чоловіка 
і щасливо жити з коханим, породжує найстрашніші думки в голові героїні. 
Визначальним словом у її внутрішньому конфлікті стає слово «смерть» 
та його відповідники («я хочу спокою, Іване, хоч смертного, аби спокою; 
а смерті повірили б» і т. п.). 3’являються й можливі варіанти самогуб-
ства, запропоновані Іваном Стратоновичем – «другою половиною душі»: 
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кинутися з третього поверху, випити ціанистий калій. Варіант, на якому 
зупиняється сумління Наталії Павлівни, – ціанистий калій. Вона, щоправда, 
намагається захищатись – самогубство збудить підозру у оточуючих, а роз-
криття його причин завдасть їм болю. Але Іван Стратонович непохитний. 
Він пропонує «сплутати» отруту з лавро-вишневими краплями (препара-
том від головного болю). Швидкість, з якою Іван Стратонович пропонує 
здійснити цей намір, лякає героїню – вона дуже любить життя.
 Поява на сцені Сані, на перший погляд, призупиняє розвиток 
конфлікту, що ось-ось досягне найвищої точки. Проте цей «хід» серйозно 
вмотивований автором і, навпаки, поглиблює його. Саня, з притаманною 
їй безпосередністю і правдивістю, ще раз зізнається Наталії Павлівні у 
своїй любові до неї. Підкреслю – любові за чистоту і вірність. Така щирість 
дівчини лише прискорює прийняття головною героїнею рішення, яке при-
веде до трагічної розв’язки.
 Відзначу, що для II дії характерна надзвичайна концентрація 
конфліктних ситуацій. Зокрема, такою є сцена з участю Наталії Павлівни, 
Сані та Карпа Федоровича, котрий зізнається, що саме дякуючи невістці, 
його життя докорінно змінилося. «Як у рай ми попали», – говорить старий. 
І це не просто слова. Дійсно, і Карпо Федорович і Саня дуже змінилися. 
В. Винниченко звертає особливу увагу на ці перетворення. Батько Андрія 
стає розкутішим і сміливішим – де й поділася його затурканість. Більше 
того, він намагається оволодіти секретами механіки. І не без успіхів – 
дається взнаки природний розум українського селянина. Саня ж, за слова-
ми Андрія, на очах «перероджується». І все це – заслуга його дружини. У 
кожного з них (і, в першу чергу, у свого чоловіка) вона вклала часточку 
своєї душі. Розбити їх ілюзії – ось що найстрашніше для цієї незвичайної 
жінки.
 Муки сумління все більше тривожать душу героїні. Драма-
тург, намагаючись до кінця перевірити Наталію Павлівну, вже не просто 
спостерігає за її станом, а умисно ставить у все складніші психологічні паст-
ки. Одним із використаних прийомів є нагнітання конфліктної напруги 
за рахунок «обігравання» вже відомої, раніше висловленої думки, що зву-
чить то з одних, то з інших уст. Так, надзвичайно хвилюючими стають для 
Наталії Павлівни слова Сані, котра присягається їй у безмежній відданості. 
«Скажіть мені головою вниз кинутися отуди, на вулицю, – рішуче заявляє 
дівчина, – побачите!». Автор у ремарках додає: «Встає й наготовляється 
бігти до балкону». Як бачимо, митець копіює один з варіантів, запропоно-
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ваних Іваном Стратоновичем як спосіб самогубства головної героїні.
 Після потрясіння, викликаного згадкою про смерть, Наталія 
Павлівна прагне заспокоїтися. Винниченкові вдається на деякий час змен-
шити зовнішню напругу за рахунок введення ідилічної сцени, коли вся ро-
дина збирається для співу. Але й це не рятує. Внутрішній конфлікт в душі 
дружини Андрія Карповича ще не розв’язано. Жага до життя, з одного боку, 
і неможливість жити з роздвоєною душею, з іншого, не дають їй спокою.
 Недарма автор у найприємніші для родини хвилини вводить у дію 
Івана Стратоновича з цілим арсеналом засобів, що наближають трагічну 
розв’язку. Це і ціанистий калій, принесений під виглядом лавро-вишневих 
крапель, і запропонована ним для співу пісня «Як умру, то поховайте...», і 
Тосеві листи, які він збирається прочитати в сімейному колі.
 Наталія Павлівна витримує цей двобій. У неї є ще один шанс. Він 
– у великодушності чоловіка, який зміг би пробачити її гріх. Проте навіть 
натяк на можливу зраду «вбиває» егоїстичного Андрія. «Та якби це трапи-
лось, що тільки ти мене обманювала, знаєш, це був би якийсь один жах, – 
категорично заявляє він. – Це був би кінець!.. Це було б гірше смерті! Куди: 
якби ти (не дай Бог!) померла, це було б у сто – куди! – в тисячу раз легше... 
Смерть я, може, пережив би, а обман...». Ця репліка є останньою краплею в 
рішенні Наталії Павлівни. Залишившись на самоті вона вже готова прийня-
ти смерть. Але тут драматург вдається до несподіваного кроку – затримки 
розв’язки.
 Фінальна сцена II дії є однією з найзагадковіших у п’єсі. Іван 
Стратонович повертає листи Тося (не прочитавши їх) і вексель на майно 
Андрія Карповича (цей папірець спроможний у будь-яку хвилину розори-
ти останнього) Наталії Павлівні. Цей крок з точки зору логіки абсолют-
но абсурдний. Адже він цілком обеззброює Івана Стратоновича, зводить 
його мрії володіти Наталією Павлівною, котру він таємно кохає вже цілий 
рік, нанівець. При цьому його саркастично-жорстокий тон змінюється на 
похмуро-капітулюючий, що аж ніяк не в’яжеться з логікою його харак-
теру. Пояснення цього кроку героя можна шукати лише у символічності 
його сутності. У смертельному двобої перемагає та половина душі Наталії 
Павлівни, котра турбується про близьких. Вона вже готова до смерті, але її 
передчасність може привести до краху сподівань родини на закінчення ро-
боти над двигуном та одержання гонорару, що дасть можливість безбідного 
життя. Адже саме вона, Наталія Павлівна, є головним натхненником цієї 
справи. Її смерть розрушить ідилію, яку вона будувала довгі роки. Ось і 
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відстрочує героїня свій останній день до тріумфу Андрія. Але й жити з 
роздвоєною душею Наталія Павлівна не може. «Я завжди в твоїх руках і 
без листів», – запевняє вона Івана Стратоновича. – Я дам другий доказ, і ти 
повіриш. Я хочу дати такий доказ, щоб ти все життя вірив мені».
 Фактично для Наталії Павлівни все вирішено, і згадана сцена є 
розв’язкою у ході внутрішньо-психологічного конфлікту драми. Недарма 
автор, змальовуючи стан героїні після зустрічі з Іваном Стратоновичем, у 
ремарках зауважує: «Наталія Павлівна безсило сідає на стілець, кладе голо-
ву на стіл і тихо, безнадійно ридає» (Виділення – С. М.).
 Особливість драми «Брехня» полягає у відсутності кульмінації в 
розвитку внутрішньо-психологічного конфлікту. Слід говорити про акцен-
товану кульмінаційну напругу в душі головної героїні, починаючи від мо-
менту відкриття нею істини – усвідомлення неможливості жити, пересту-
пивши через нещастя близьких. Не спадає ця напруга і в III дії – Винниченко 
готує читача (глядача) до сприйняття кульмінації подієвого конфлікту.
 Думається, що III дія потрібна авторові для того, щоб винести 
на поверхню те, що криється в душі героїні, розшифрувати її таємні й 
малозрозумілі оточуючим почуття. Саме в останній дії драми найяскравіше 
виражена доброта Наталії Павлівни, її людяність і безкорисливість у 
ставленні до рідних їй людей: Андрія, в якого вона вклала свою душу; Кар-
па Федоровича, котрий до болю нагадував їй свого батька; Сані, в якій вона 
вбачала ідеал чистоти й правдивості, що до нього не змогла прийти сама; 
Досі, котру вона намагалася навчити жити серед людей; і, звичайно, Тося, 
якому вона віддає найніжніші свої почуття. Прощаючись (ніхто, звичайно, 
не підозрює про це), Наталія Павлівна намагається внести в душу кожного з 
них заспокоєння, дати ту «істину», якої вони чекають. При цьому жодному 
з активних учасників конфлікту і на думку не спадає віддати щось тій, хто 
часточку своєї душі вклав у нього.
 Прикметно, що в III дії, незважаючи на акцентованість, слово 
«брехня» практично втрачає свій зміст і не грає особливої ролі в структурі 
мелодраматично-подієвого конфлікту. Адже вживаючи його, Наталія 
Павлівна прагне обдурити не інших, а перш за все себе, одне із своїх «я», 
яке жадає життя і любові. І лише Іван Стратонович – друга її сутність – 
стоїть на сторожі істини, хоч і відчуває при цьому жорстокий біль (Винни-
ченко весь час нагадує про його стан у ремарках: «Всі радісні, сяють, крім 
Івана Стратоновича: Іван Стратонович з хмурою посмішкою: Іван Страто-
нович хмуро...» і т. п. ).
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 Філософствування Наталії Павлівни з приводу щастя, радості, 
істини, що є породженням брехні, стають для головної героїні своєрідним 
захистом від самої себе. Незважаючи на те, що рішення про самогубство 
вже прийняте, Наталія Павлівна все ж прагне знайти вихід (тут драма-
тург реалістично підходить до проблеми – кожна людина до останнього 
тримається за життя) і шукає захисту у тих, кому принесла найбільше ща-
стя і радості, для кого була єдиною надією і опорою. Проте і Тось, який 
знає, але не хоче зізнатися в тому, що Наталія любить його, і Андрій, котро-
му дружина присвятила своє життя, не визнають її поглядів.
 Найяскравіше конфлікт двох світобачень, що і приводить, зреш-
тою, до трагічного фіналу, виявляється у сцені віншування завершення 
роботи над двигуном. В. Винниченко, з притаманним йому бажанням 
перевірити свої міркування, знову ставить своїх героїв в умови експеримен-
ту. Цього разу Наталія Павлівна востаннє звертається до своїх близьких. 
Але їх реакція – це присуд героїні. «Радість – це річ чудесна,– стверджує 
Андрій Карпович, – але брехня, хвороба, смерть...».  «За радість – ура, а за 
брехню... Геть!» – не менш категорично заявляє Тось. Не дивно, що саме 
ці слова ставлять останню крапку в рішенні героїні. Їй шкода себе, але так 
жити далі вона не може.
 Незважаючи на те, що брехня возноситься Наталією Павлівною 
в ранг ідеалу, в образі цієї жінки В. Винниченко, як не парадоксально це 
звучить, продовжує лінію «чесності з собою». Тільки цього разу автор 
не виводить її за межі однієї особистості. Для героїні страшним є не те, 
що оточуючі не сприймають її «брехні», а те, що вони приховують свої 
справжні почуття за маскою святості. «Ах ви ж... страуси мої! Страуси!», – 
сміючись, але з прихованою тугою говорить вона чоловікові і коханцеві, які 
ховають за своїми «ідеалами» жадобу до справжніх радостей життя.
 Переважаючим почуттям в душі Наталії Павлівни є жаль до не-
байдужих їй людей. Ось чому свою смерть вона організовує (інше слово 
важко підібрати) у момент загальної радості, у ту хвилину, коли її рідні най-
менше чекають будь-яких потрясінь і близькі до абсолютного, з їх точки 
зору, щастя. Крім цього, Наталія Павлівна усвідомлює себе носієм цього 
почуття і місію свою перед ними вважає виконаною. Розрахунок героїні 
виправдовується – її смерть потрясла, але не вбила Андрія Карповича та 
його рідню. А для Тося, незважаючи на трагедію втрати, стала способом 
звільнення від ілюзій, можливістю розпочати нове життя.
 У структурі мелодраматично-подієвого конфлікту смерть головної 
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героїні є одночасно його кульмінацією і розв’язкою. Такий прийом, викори-
станий драматургом, має подвійний ефект. Якщо з огляду впливу на оточу-
ючих час і спосіб виконання самогубства найменш болісний, то й і з точки 
зору форми він дуже вдалий. Смерть героїни у фіналі драми до максиму-
му підвищує психологічну напругу, що, зрештою, приводить до утворення 
психологічного вакууму, в обстановці якого і завершується драма. 
 Така інтерпретація певною мірою заперечує думку М. Вороного. 
який зауважував, що «на карб авторові варто (...) поставити те, що трагічну 
розв’язку він виносить на сцену, замість того, щоб довести до найбільшого 
напруження сподівання цієї розв’язки і на тім скінчити п’єсу; це дало 
б глядачеві можливість утворити в своїй уяві перспективу майбутності 
і викликало б ще глибші переживання». Думаю, критик не врахував 
експериментальності підходу В. Винниченка до поставленої проблеми. 
Для автора «Брехні» саме реакція оточуючих є тим індикатором, який мав 
засвідчити логічну необхідність вчинку Наталії Павлівни.
 Насамкінець підкреслю ще одну з цікавих особливостей по-
етики конфлікту п’єси, що найяскравіше виявляється в III дії і полягає у 
підготовці реципієнта до сприйняття кульмінації твору. Мова йде про 
акцентованість деяких понять, що вживаються дійовими особами в різних 
варіантах. Зокрема, це слова «смерть», «кінець», характерні для мови 
Наталії Павлівни; постійні нагадування про смерть Івана Стратоновича; 
зауваження Андрія Карповича щодо Досі, яка «як піде, так наче по смерть» 
(мабуть, саме тому Винниченко виводить її на сцену лише в останню хви-
лину дії, коли Наталія Павлівна відходить в інший світ). Характеристика 
більшості висловлювань Наталії Павлівни також переконує у визначеності 
її рішення покінчити життя самогубством та психологічній готовності до 
цього кроку. Дієслова у мові героїні фактично не мають форми майбутнього 
часу («любила», «інакше не могла», «тебе одного любила» і т. п. ), а якщо і 
вживаються, то їх значення набуває відтінку невизначеності («що буде, то 
буде» і подібні).
 Все сказане свідчить про зростання майстерності Винниченка-
драматурга, якому нарешті вдається домогтися синтезу всіх компонентів 
твору, серед яких визначальне місце належить драматичному конфлікту. 
Він має у творі два вияви: мелодраматично-подієвий та внутрішньо-
психологічний. Їх взаємодія надає драмі надзвичайної гостроти, обумовлює 
її цілісність.
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ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРОЕ
 С левой стороны широкая терраса дома со ступеньками в сад. 
Возле ступенек стоит кресло на колесиках. Клумбы, цветы. Справа, ближе 
к сцене, отгороженный кустами сирени уголок со столиком и скамьями. 
Немного дальше справа висит гамак. На земле пятнами знойное, 
передвечернее солнце. Каштаны образуют как бы громадную беседку. 
Прямо в окне из ветвей каштанов вид на реку. Вдали на другом берегу 
реки виднеются высокие трубы заводов, красные и зеленые крыши белых 
домиков, тополя.
 Освещение красноватое. Иногда слышатся рожки автомобилей.
 Справа быстро выходят Елочка и Петрусь, одетые в летнее. 
У Елочки в руках газеты. Оба очень встревоженные, взволнованные.
 Елочка. Ух, я задохнусь от этой жары, пыли и злобы! Ну, куда 
вы летите? Надо обдумать. Ой, Боже мой, я просто с ума схожу, когда 
представлю себе только, как он читает эту мерзость. Ах, какие ужасные 
негодяи! Ой-ой-ой!
 Петрусь. Но меня удивляет вот что: вчера ведь только вышла 
книга из типографии! Вчера! А сегодня уже целых две рецензии.
 Елочка. Да, да, да! Понимаете? Я вам говорила, Петрусь, это кто-
нибудь из личных врагов дяди! Непременно! Непременно!
 Петрусь. Но откуда же они знают, что это дядя, я вас спрашиваю.
 Елочка. Ай-ну! Откуда-нибудь! Ах, да это все равно. Но, что же 
теперь делать? Что? Нельзя же дать ему газеты. Правда? Правда, Петрусь?
 Петрусь. А почему не дать?
 Елочка. (с ужасом). Петрусь?! Вы с ума сошли?!
 Петрусь. (упрямо). Ничуть. Если он сам поступает так, как пишет, 
то он должен встретить это мужественно. Если действительно, в себе 
прежде всего ищет силы и..
 Елочка. Ах, Петрусь, вы так говорите, что мне хочется затопать 
на вас ногами. И упрямо, как ваша милая сестрица Таня. Даже так же 
исподлобья смотрите.
 Петрусь. Да ведь он об этом же сам говорит в книге. Какое же тут 
творение себя, если какая-нибудь рецензия может все разрушить? Где же 
его вера в себя? Ну?
 Елочка. Оставьте, Петрусь, оставьте лучше! Вы ничего не 
понимаете! Вы дубовый человек.
 Петрусь. Ну, вот, я – дубовый.
 Елочка. Да как вы не понимаете, что это для дяди Мити ужасный 
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удар?! Ведь он столько ждет от этой книги. Он так уверен, так радуется, 
так... Ой, ничего вы не понимаете! Уходите, уходите, ради Бога! Не надо, я 
одна! Уходите же!
 Петрусь. Постойте, Елочка. Я, конечно, понимаю.
 Елочка. А тетя Таня? А тетя Таня? Да ведь он уверен, что сегодня, 
именно сегодня, она ему все простит. Прочитает, узнает и простит. И 
вдруг эта критика: «Бездарность, наивный лепет, смешные потуги». Вы 
представляете себе, как это для него ужасно стыдно? Да разве он скажет 
теперь, что он – автор?! Вы сказали бы? Сказали бы?
 Петрусь. Ну, хорошо. Так что же сделать-? Предупредить? Да? 
Знаете что? Я пойду на улицу и буду сторожить. Как только он появится 
из-за угла, я сейчас же вам дам знать. Да?
 Елочка. Ой, да, да! Это самое лучшее! Ой, Петрусь, какой вы...
(Протягивает обе руки и вдруг останавливает себя. Удивленно, тихо). 
Понимаете: чуть-чуть не обняла вас?! Ну?!
 Петрусь. Да о Базиле вспомнили?
 Елочка. Петрусь! А вы мне что обещали?
 Петрусь. Ах, обещал! Да до каких же пор, правда? Не могу я 
больше!
 Елочка. Уедет за границу и тогда...
 Петрусь. Да никогда он не уедет. Он уже пять лет собирается.
 Елочка. Ну, Петрусь! Довольно! И не время. Идите на улицу. 
Скорее. И сейчас же к Афанасию Павловичу. Слышите? Только сами ничего 
не говорите! Вы сразу [скажете] и... Боже сохрани! Я сама. А тетя Таня 
читала рецензию? Не знаете?
 Петрусь. Кажется. Не знаю.
 Елочка. Ой, ой, что будет! Идите, идите же! Чего смотрите?! С 
ума сойти, ей-Богу! Скорее! 
 Петрусь бежит направо. 
 Елочка, обмахиваясь газетами, в доме. 
 Играет где-то за садом гармоника.
Базиль выходит из сада. В беспокойной тоске ломает на маленькие кусочки 
ветку, бродит, то сядет, то встанет. Иногда кричит в сад: «Яков! Яша-а! 
Да какого черта? Иди сюда! Яков!» Ложится в гамак
 Варвара. (выходит из дому с газетой в руке. Спускается к
 Базилю. Тихо, сухо). Вы плохо выполнили наше условие.
 Базиль. (грубо, удивленно). Плохо? Чем же это?
 Варвара. Вы в одном месте выразились о каких-то задатках 
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автора. Никаких задатков не должно было бы быть.
 Базиль. (вскакивая на ноги, дрожа, запинаясь). Ну, это вы уже, 
знаете, слишком, Варвара Михайловна! Я подлец, да, я оболгал и изругал 
прекрасную книгу талантливого человека. Да, несомненный талант. И тем 
подлее, конечно, мой поступок. Но я все-таки не обязывался выставлять 
себя дураком. Да-с, извините! Белявский может выставлять себя и дураком 
за деньги или за что там, но тем-то он и профессиональный литератор. А я 
только мерзавец. И с вашей стороны, я нахожу...
 Варвара. Хорошо. Не волнуйтесь так. Но вы обещали не говорить 
никому, что написали эту рецензию по моему... желанию. Да?
 Базиль. Обещал?! Ничего такого не помню. Извините, этого не 
было. И сегодня же сочту долгом заявить Дмитрию Михайловичу, что...
 Варвара. Значит, вы хотите быть вдвойне подлецом? 
 Базиль. Не большим чем вы! Я вынужден был пойти на это. 
А вы...
 Варвара. (грубо). Я предлагаю вам деньги за молчание. Хотите?
 Базиль. (смотрит на нее, мучительно улыбается, отходит, 
потом возвращается). Знаете, вы настолько... вы так... (Сразу грубо, зло). 
Сколько предлагаете?
 Варвара. Двести. Больше ни копейки.
 Базиль. Хорошо. Давайте.
 Варвара. (вынимает из кошелька, который держит в руке, 
деньги и подает). Смотрите же! Я верю вашему слову.
 Базиль. (криво улыбаясь). Вы так были уверены, что я соглашусь, 
что и деньги взяли с собой. Ну, Варвара Михайловна, если придется, я 
когда-нибудь припомню вам эти минуты унижения.
 Варвара. Вы сами себя унижаете. Яков Николаевич еще не ушел? 
(Направляется в сад).
 Базиль. Не знаю! (Некоторое время стоит неподвижно, вдруг 
громко, злобно). Варвара Михайловна! Возьмите свои деньги!
 Варвара. (поворачивается). Что это значит?!
 Базиль. Не хочу. Пятьсот давайте.
 Варвара. Василий Федорович! Ведь это...
 Базиль. Не хотите, не надо! Берите свои деньги. Получите. Желаю 
пятьсот. Вот и все.
 Варвара. (успокоясь). Разве вы не унижаете себя? 
 Базиль. Да, унижаю! Хочу унижать!
 Варвара. Хорошо. Я доставлю вам это удовольствие. Через 
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полчаса я дам вам еще триста. (Идет в сад).
Гармоника играет где-то дальше. Глуше. Базиль ложится в гамак и 
качается.
 Татьяна. (выходя из дома с книгой в руке). Базя! Это ты? Где ты 
был? (Спешит к нему). Слушай, Базя...
 Базиль. (быстро поднимаясь). А! Ну, слава Богу! Тебя теперь 
нельзя и оторвать от этого Афанасия Павловича! Хорошо, что вышла. 
Очень надо поговорить. Очень. Идем сюда! (Идет в отгороженный 
уголок).
 Татьяна. В чем дело?! Что случилось? Что ты такой?
 Базиль. Слушай, Таня, так же, драгоценная, нельзя. Что ты 
делаешь с Яковом? Ради Бога, я очень прошу тебя. Не будь же ты с ним 
такой. Ведь ты нас убиваешь. Просто убиваешь!
 Татьяна. (хмуро, вся подобравшись). Я с ним ничего не делаю.
 Базиль. Да как же не делаешь? Помилуй, Таня. Ты почти с ним 
не говоришь, избегаешь его. Разве так можно? Я понимаю, я понимаю, 
он немного не так себя ведет, как бы следовало, но, драгоценная, нельзя 
же быть такой... такой прямолинейной. Ну слаб человек. Что сделаешь? 
Нельзя же так презирать человека за то, что...
 Татьяна. Я не презираю. (Страстно, волнуясь). Мне тяжело 
с ним. Мне так больно, обидно, так стыдно, что я... я готова убить себя, 
подлую!
 Базиль. Да за что, Таня? За что?! Ну, он того... он выказал 
слабость, но... трудно, ведь иначе, Таня...
 Татьяна. Нет, ты скажи мне, зачем он в отеле этом поселился! 
Зачем? Зачем эти фраки, смокинги? Зачем весь этот скверный шик! Для 
игры? Неправда! Этого совсем не нужно. Ему это просто нравится! Он 
просто игроком сделался. И оттого теперь проигрывает. Да, от этого! Он 
утерял цель! Цель он променял на средства. Он гадок мне гадок!
 Базиль. Ну, что ж?.. Ну, что ж? Постой, Таня. Ну-да, слабость, 
верно, я не отрицаю. Но ты, Танюша, войди в положение. И смокинг, и отель, 
все это... обстоятельства требуют. Иначе нельзя, драгоценная. Ты же не 
знаешь. Доверия нет, если какой-нибудь пиджачок.
 Татьяна. Ну, вот, а смокинги тянут за собой все. Он обманул меня!     
 Базиль. Таня, как ты можешь говорить это?! Да ведь он страдает 
больше нас. Если бы ты видела, как он мучится. Ему самому и стыдно, и 
больно, и ужас его берет. Его просто захватило, потерял волю! Но такого 
сознательного обмана нет.
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 Татьяна. Все равно, сознательно или бессознательно, а я... 
не могу! Мне тяжело с ним. Тяжело, тягостно, стыдно, обидно!
 Базиль. Я понимаю, я понимаю. Но ты ошибаешься. Ты 
ошибаешься в нем, Таня. Он – большой человек, он свое сделает. Ты 
увидишь. Это – временно у него. И ничего страшного нет. Вот он сегодня 
идет играть и наверное выиграет. Но ты, Таня, ради Бога, поддержи его. 
Ну, если не можешь искренне, покажи хоть притворно, что веришь в него. 
Ему страшно нужно это, ему нужно, чтобы в него верили, и тогда он делает 
чудеса.
 Татьяна. Так пусть не делает того, что убивает веру. 
 Базиль. Ну, хорошо, ну, хорошо. Он и будет так делать. Он 
будет. Но сегодня ты помоги нам. Помоги, Танюша. Я не могу тебе 
сказать всего, но если он сегодня не выиграет, мы пропали. Нам... тюрьма. 
Понимаешь?
 Татьяна. Тюрьма?! Что же вы сделали?!
 Базиль. Да ты не пугайся. Ничего такого особенного, но... так 
выйдет. Некоторые неудачные... операции с векселями. Но я потом, потом 
скажу. Ради бога же, Таня. Сделаешь?
 Татьяна. (испуганно). Хорошо, я сделаю, если так. Он сегодня 
идет играть?
 Базиль. Сегодня. Сейчас. Он специально для этого и пришел, 
чтобы с тобой поговорить, объясниться. Он говорит, что непременно 
проиграет, если не докажет тебе чего-то.
 Татьяна. Хорошо, я все сделаю. Но, если... если он проиграет, что 
же тогда?!
 Базиль. (уныло). Не знаю.
 Татьяна. Ох, как я запуталась! Боже мой, как я страшно
запуталась! Мне кажется, что я качусь все время с горы и не могу ни за 
что ухватиться. И вся оборванная, гадкая, стыдная. Ой, не могу больше, не 
могу! Сегодня же я покончу все с Дмитрием!
 Базиль. Таня, Таня, ради Бога! Подожди.
 Татьяна. Нет сил, Вася! Ведь он меня истязает, пытает каждый 
день, он душит меня!
 Базиль. Да что ты?! Дмитрий?!
 Татьяна. Да, Дмитрий! Ведь я до сих пор не знаю, знает ли он о 
моих отношениях с Яковом. Представляешь себе этот ужас? И он нарочно, 
нарочно не показывает! Он знает, что если бы показал, я бы моментально 
ушла! Моментально. Но ему тогда нельзя было бы мстить своей добротой, 
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любовью, своим идиотским благородством. Я ненавижу его всей душой 
моей за это подлое инквизиторское благородство.
 Базиль. Таня, ты преувеличиваешь, ты слишком болезненно 
относишься ко всему этому... Он делает все искренне. Я знаю это, уверяю 
тебя.
 Татьяна. Ах, ты меня уверяешь! Но нет! Довольно! Я его 
заставлю высказываться. Заставлю! Пусть лучше убьет меня кулаком, чем 
так. Я не позволю больше. Он не имеет права не дать мне детей! Я все 
общество подыму против него!.. Я хочу жить так, как я хочу, я не раба. 
(Сразу вспомнив что-то, показывая на книгу). Базя, ты можешь помочь мне 
найти этого писателя. Читал ты эту книгу?
 Базиль. (смутившись). Этого? Нет, не читал... не знаю.
 Татьяна. Но ты будто что-то смутился... А можешь узнать, кто он, 
где он, как его можно увидать? Можешь?
 Базиль. Зачем тебе?
 Татьяна. Надо. Он пишет о том, что меня мучит. Я хочу спросить 
его, как надо жить!
 Базиль. Ты хочешь его спросить... (Пораженно умолкает).
 Татьяна. Что же ты так удивляешься? Да, хочу спросить честного, 
страдающего, ищущего человека. Это смешно? Да? Наивно?
 Базиль. Нет, нет, что ты! Я очень рад. Напротив... Но... нет, это 
хорошо!
 Татьяна. Да что с тобой? Почему ты так...
 Базиль. Нет, нет, ничего, уверяю тебя! Хорошо, я постараюсь,  
обязательно найду его. Тебе нравится эта книга?
 Татьяна. Страшно! Я целый день сегодня живу ею.
 Базиль. И, может быть, под ее влиянием решила это все? И с 
Дмитрием, и с Яковом?
 Татьяна. Да, под ее влиянием! Да, хочу «творить себя»! Что 
смешно?
 Базиль. Ах, Таня! Ах, Таня!.. Ах, Господи! Нет, Таня, страшный 
я мерзавец! С этим ничего не сделаешь. Страшный, гнусный, жалкий, у-у, 
сво-о-лочь! (Бьет себя кулаком по голове. Плачет).
 Татьяна. Да что ты, Вася?! голубчик, что ты?!
 Базиль. Ну, Таня! Будь я трижды мерзавец, если не... Ну, ладно! 
Только выручи сегодня. Пан или пропал. Выручишь, выиграет – все 
по-иному. Не выиграет. Ну, тоже все по-иному…
 Татьяна. Вася, да в чем дело, скажи ты мне?!
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 Базиль. Потом все узнаешь. Все, Таня. Только прошу, не суди 
слишком... (оглядывается). Яков идет! Таня, драгоценная, помни же! Я 
уйду. Таня, только ты поласковее с ним. Таня!
 Татьяна. Ах, да хорошо, хорошо! Сделаю все, не бойся. (Вдруг 
вспомнив, торопливо, шепотом). Но, Базиль, если он будет о завещании, я 
не могу! Слышишь? Мне от всей души, искренне жалко дядю Афанасия и 
я не могу. Я скажу правду.
 Базиль. Таня, Таня, не надо! Ради Бога! Ну, что тебе? Только 
сегодня! Только сегодня! Поднять дух, а там завтра же говори, что хочешь. 
Не губи! Ведь он от того и проигрывает, что в него не верят!
 Татьяна. Ну, все равно! Хорошо. Иди...
 Базиль. Иду, иду! (Поспешно скрывается).
 Татьяна. (сжимает руки, волнуется. Потом поворачивается к 
саду, делает лукаво-нежную улыбку и ждет).
 Суховий. (торопливо, неся шляпу в руке, выходит из кустов. Он 
без бороды, усов, коротко острижен, прическа с пробором. Одет модно, 
дорого. В руке трость. Вид беспокойный, напряженный, заискивающий. 
Удивленно-радостно всматривается в Татьяну, протягивает руку, не веря 
себе). Здравствуй, Таня! Тебе говорил Базиль, что мне надо поговорить с 
тобой? Да?
 Татьяна. (с нежным, лукавым укором). А сам почему не 
приходил? А? Почему?
 Суховий. Таня!.. Да ведь... ты же сама сказала, что не хочешь... 
 Татьяна. Сама, сама!.. А ты сам не мог придти? Видишь какой! 
Садись.
 Суховий. (не сводя с нее недоумевающе-радостных глаз). Как 
странно... Что же это, Таня, значит? 
 Татьяна. Что?
 Суховий. Да этот... тон, все? После последнего разговора, после 
этого ужасного презрения, несправедливости, Таня, несправедливого, 
после всего... и вдруг...
 Татьяна. Да, я была несправедлива. Но мне, Яша, так трудно 
теперь... И нервничаю. Но теперь... теперь я вижу, что... ошибалась. И ты 
прости меня, забудь. Я верю, что ты такой, как и был, и... все так Нужно. 
Постой... И ты все сделаешь, что хотел. Да, Яша?
 Суховий. (бурно, со взрывом, с болью). Да, Таня. Да, да! Я сделаю! 
Клянусь, вот клянусь тебе здесь всем своим святым, что все будет иначе! 
Слышишь, Таня! Верь мне! Нет, ты не была несправедлива нет, нет, Таня! 
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Верно, я достоин и презрения, и отвращения, я сам себе противен. Но, 
Таня, у меня еще есть сила! Клянусь: с завтрашнего дня все иначе! Оставлю 
отель, автомобили, буду жить, как аскет и буду опять выигрывать.
 Татьяна. Да, да, я знаю!
 Суховий. Ох, Таня, ты не знаешь, как я сам себе был противен. Ты 
думаешь, что я не видел, что падал? Нет? И разве не потому проигрывал, 
что падал? Но, Таня, с этой минуты – конец. Я снова тот, что был два месяца 
назад. Да, спасибо, великое тебе спасибо. Я шел и думал: прогонит, все 
кончено. Жить не для чего. Примет, – восстану. И вот...
 Татьяна. Ну, жить не для чего... Этого не надо...
 Суховий. Верно, Таня, без тебя нет мне жизни. Так я чувствую, что 
ж сделаешь? Еще месяц тому назад ничего подобного не было. А теперь... 
вот не знаю, что это: хорошо или дурно, но так есть, Таня, скажу еще такую 
вещь, покаюсь. Перед тем, как ты... стала моей, я заигрывал с Варварой. Да, 
с Варварой. Думал жениться на ней, все для той же цели. И казалось, что 
несмотря на любовь к тебе, мог бы сделать это. А теперь... пусть миллионы 
дает, чтобы поцеловал ее, не могу! Физически не могу! А она, как нарочно 
теперь... Ну, да черт с ней. Значит, помилование? Да? Да? (Берет руку ее).
 Татьяна. Да, ты сегодня идешь играть?
 Суховий. (вдохновенно). Иду! Ого, сегодня пусть они берегутся! 
Нет, конец! Таня, а ко мне придешь? Таня!.. Я завтра из отеля уеду. Тогда 
да? Да?
 Татьяна. Не знаю... Да, да, приду!
 Суховий. (страстно, бурно целует ее руку).
 На террасе появляется Елочка, кричит:
– Тетя Таня, тетя Таня!
 Татьяна. (вскакивая). Меня зовут! До свидания! Я здесь, Елочка! 
Сейчас!.. До свидания!
 Елочка. Афанасий Павлович просит! 
 Суховий. Я еще увижу тебя? Сегодня?
 Татьяна. Не знаю. Нет лучше не ждите. Ну, удачи! Завтра 
увидимся у Бази! Приходите. (Бежит). Иду, Елочка, иду!
 Суховий. До завтра! Спасибо! (Бодро, радостно идет направо, 
помахивая тростью. Слышно его голос за сценой). Базя! Базиль!..
 Пауза.
 С террасы спускаются: Афанасий Павлович, поддерживаемый 
с обеих сторон под руки Елочкой и Татьяной. Вид у него изможденный, 
очень болезненный.
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 Афанасий Павлович. (раздражительно). Да тише, Елена! Куда 
летишь? Ведь я не Петрусь! Кажется, могла бы про другого подумать, 
эгоистка!
 Елочка. (робко). Я не спешу, я только...
 Афанасий Павлович. Ах, не рассуждай хоть! У меня эти 
рассуждения современной молодежи вот где сидят. Да, ты имеешь право 
не помогать старым, больным, умирающим. Да! Отлично. Вы правы, вы 
совершенно правы.
 Татьяна. Не надо, дядя, волноваться, не надо, голубчик.
 Афанасий Павлович. Злят они меня, Таня! Жара, мухи, глупые 
люди. Это невыносимо. Все ждут, когда же он подохнет, наконец, старый 
черт.
 Татьяна. Ну зачем? Ну зачем?.. Никто ничего не ждет. 
Елочка, вы можете оставить дядю и подкатить кресло. Осторожнее только, 
Елочка.
 Афанасий Павлович. (плачущим, раздражительным голосом). 
Операцию! Всем им операцию мне скорее хочется. Зарезать поскорее... Ох, 
жарко! Скорее бы уже подохнуть! (Стонет). Ох! Ох!
 Татьяна. Что, больно, дядя?
 Афанасий Павлович не отвечая стонет.
 Елочка испуганно подкатывает кресло, осторожно берет под 
руку Афанасия Павловича, слегка отворачивает лицо.
 Афанасий Павлович. А ты чего всегда лицо отворачиваешь? 
Противно? Да? Так убирайся! Убирайся! Прочь! Не надо!
 Елочка. Ей-Богу же я не отворачиваю!
 Афанасий Павлович. А, ты еще врешь! Не отворачиваешь? Ну 
так обними меня за шею! Обними!
 Татьяна. Дядя, не надо!
 Афанасий Павлович. Нет, нет, обними. Вот так... Теперь веди. 
(Дышит ей в лицо). Что?.. А?.. На!..
 Елочка умоляюще взглядывает на Татьяну.
 Татьяна. (успокаивающе кивает ей, сажает в кресло Афанасия 
Павловича). Осторожнее, Елочка. Осторожнее. Вот так. Ну, теперь...
 Афанасий Павлович. (не пуская Елочку, обняв ее). Нет, постой 
так. Понюхай. Отворачиваешься?
 Елочка. (вырывается). Пустите меня! Вы не...
 Татьяна. (поспешно). Ну, Елочка, теперь вы можете идти. Я сама 
повезу.
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 Афанасий Павлович. Ага! Отворачиваешься? Все вы...
 Елочка бежит в дом.
 Татьяна. Хотите к обрыву, дядя, или здесь?
 Афанасий Павлович. Все равно. Можете и вы бросить меня, я и 
сам подохну. Можете все...
 Татьяна. Ну, не надо же, дядя. Хотите к обрыву?
 Афанасий Павлович. Нет, не хочу. Ветер там, пыль. Татьяна, 
скажите мне, что сказал вчера этот толстый профессор? Что? Танечка, 
скажите. Опасно, да? Надежды нет?
 Татьяна. Да что вы, что вы, Афанасий Павлович! Ничего такого 
он не говорил. Говорил, что надо немножко укрепить вас и сделать 
операцию. И никакой опасности.
 Афанасий Павлович. (жалобно). Боюсь я операции, Таня. Боюсь. 
Умру я. Чувствую, что умру... Ох!.. Хоть бы уже скорее... Нет, ведите к 
обрыву. Не хочу, вон те идут сюда. Везите к обрыву.
 Справа показываются Варвара, Суховий, Базиль.
 Варвара. Базиль! Вы бы помогли Татьяне. Подите, помогите!
 Базиль. С удовольствием. Здравствуйте, драгоценнейший 
Афанасий Павлович! Как вам сегодня? Лучше немножко?
 Афанасий Павлович. (брюзгливо). Здравствуйте. Только не 
толкните кресло, драгоценнейший, если беретесь помогать. Помощники.
Базиль. Нет, я осторожно, Афанасий Павлович. Ну, вот... (Катят Афанасия 
Павловича вглубь сада).
 Суховий. Ну, и мне пора идти, Варвара Михайловна.
 Варвара. Погодите немножко. Сядем вон там. Смотрите, как 
красиво заходит солнце. Вам бывает иногда грустно-грустно перед закатом? 
(С неловкой лаской, робко-кокетливо заглядывает ему в глаза).
 Суховий. Простите, Варвара Михайловна, но, ей-Богу, мне
 некогда.
 Варвара. Успе-е-ете. Садитесь. Да ну садитесь. Дайте лапу. 
(Берет его руку. Тянет его). Какой упрямый! Ведь мы не окончили нашего 
разговора.
 Суховий. (садясь, высвобождает руку). Да и кончать нечего, 
Варвара Михайловна.
 Варвара. Как нечего? Наоборот. Ну, хорошо. Вы сказали, что вы 
связаны. Да?
 Суховий. Ну, допустим, я так сказал.
 Варвара. А если бы вы не были связаны? (Заглядывает в глаза). 
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 Суховий. Право, Варвара Михайловна, мне очень некогда. 
 Варвара. А если бы, я вас спрашиваю? А?
 Суховий. «Если бы, если бы!» Много есть всяких «если бы», да 
что поделаешь.
 Варвара. Нет, вы отвечайте, если бы вас освободили от этой… 
связанности? А?
 Суховий. (решительно встает, смеясь). То тогда я не был бы 
связан. Эх, Варвара Михайловна, не нужно больше этих разговоров.
 Варвара. Почему? Я вас не узнаю. А мне снилось, что вы... 
Впрочем, не стоит. А вам прежние сны снятся? Да? А?
 Суховий. Нет, не снятся. Ну, до свидания!
 Варвара. (удерживает его руку и все с тем же вымученным 
кокетством). Почему не снятся? Потому что связанность? Да?
 Суховий. Да, поэтому. Простите, ради Бога, в другой раз...
 Варвара. Нет, вы должны мне ответить. (Встает). Постойте, я 
провожу вас до калитки. Идемте. Ну, говорите. Почему не снятся? Имейте 
в виду, что я от ва... (Уходят).
 Слышна отдаленная музыка оркестра. Из дому быстро выходят 
Дмитрий, за ним Елочка и еще дальше нерешительно Петрусь.
 Дмитрий. (в настроении радостно-приподнятом, даже 
несколько восторженном и победоносном). А она же где?
 Елочка. (делает знаки Петрусю, чтобы шел за ними). Она в саду 
дядя, Афанасия Павловича в кресле возит.
 Дмитрий. (быстро спускаясь со ступенек). Так, говоришь, не 
знаешь, прочитала ли? Жаль, жаль!
 Елочка. (делает Петрусю знаки, чтобы он остановился и стоял 
на террасе). Не успела. Она все время с Афанасием Павловичем.
 Петрусь недоумевающе и вопросительно пожимает плечами. 
Спрашивает знаками, стоять ли ему на террасе или уходить.
 Дмитрий. Очень жаль! А я нарочно домой попозднее пришел, что 
бы она успела. Ты ей что сказала, когда давала книгу?
 Елочка. Ничего такого, дядя. Сказала, что интересная книга. Чтоб 
она не догадалась.
 Дмитрий. Да, да. Молодчина! А, может, уже и прочитала? А? Как 
ты думаешь? А, девочка моя дорогая?
 Елочка. Она, я видела, понесла книгу в руках.
 Дмитрий. (радостно). Значит, прочитала! Не могла не прочитать! 
Правда? Ведь это о ней, о нас написано! Ну, Елка, теперь же как, надо 
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рассылать в газеты и журналы для критики? А? Или как это делается? 
Уф, жарко, мочи нет. Выпить бы целый колодец холоднющей воды! Ну? 
Рассылать?
 Елочка. Видишь, дядя, я не знаю. Мне компетентные люди 
говорили ,что мы плохо сделали, что летом выпустили книгу, – не сезон. Но 
ты задержал переделками на целых полтора месяца.
 Дмитрий. Э, плевать, какой там сезон! Будут и так покупать. 
Мне Корнийчук сказал, что эту книгу расхватают в два месяца. (Я ему, 
конечно, не сказал, кто автор). А он на этих делах собаку съел и щенком, 
брат, закусил. Сезон! Мы не для сезонов ее выпускали. Правда? Да ты что 
такая... не того как будто? А? «Ай-ну!»
 Елочка. Нет, я ничего. Устала. Жарко
 Дмитрий. Да, жара сегодня великолепная. Люблю! Знаешь, даже 
тротуары каленым камнем пахнут. Люблю! Хорошо! Ну, а нельзя ли как-
нибудь с Таней поговорить? А? Как же ты так? Я уж думал, приду: меня 
во как встретят, с флагами, с музыкой, с цветами, как триумфатора. А 
встретила одна маленькая Елочка, да и та... какая-то увядшая. Да ты что, в 
самом деле? Как будто зубы болят, такое страдание на лице? (С некоторой 
тревогой). Елочка! В чем дело?
 Елочка. Да нет, ничего. Вот только ты не читал сегодняшних 
газет?
 Дмитрий. Нет, некогда было. А что?
 Елочка. Дядя! Можно Петрусю слушать? Он ведь наш.
 Дмитрий. Конечно, конечно! Но что случилось?
 Елочка. Петрусь! Идите сюда! Скорее!
 Дмитрий. Елочка! Ну?
 Елочка. (страдая). Да ничего особенного, дядя. Самая 
обыкновенная вещь... Да скорее же, Петрусь! С ума сойти, 
черепаха!.. Газеты у нас?
 Петрусь. (который все время почти бегом шел). Да, у меня. Вот 
(Подает ей газеты).
 Елочка. Только ты, дядя, ради Бога, не принимай близко к сердцу… 
Это просто какие-то негодяи и... дураки. Ты прежде, дядя, вспомни то, что 
ты пишешь в книге, что уважение к себе никогда не...
 Дмитрий. (подымаясь и порывисто протягивая руку за газетами). 
Давай сюда! Рецензии? Да? 
 Елочка. Да. Но ты, дядя...
 Дмитрий. Где? Покажи! Где они? (Задыхается от волнения и 
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тревоги). Это? Да? Ага!
 Елочка. (сердито, шепотом). Петрусь! Уйдите! Не смотрите на 
него! 
 Петрусь. (стыдно). Почему? 
 Елочка. Уйдите, я вам говорю!
 Петрусь. Я имею такое же право, как и вы! (Пристально 
следит за Дмитрием).
 Елочка. (волнуясь и трепеща). Дядя! Ведь это ложь! Ты же сам 
видишь. Дядя, вспомни!
 Дмитрий. (глубоко вздыхая и удерживая дыхание). Вот как!. 
(Опускается на скамью, газета в руке вздрагивает). Вот как... (Опять 
начинает читать).
 Елочка. Дядя, не надо больше. . Ты подожди...
 Петрусь. (тихо). Оставьте! Пусть!
 Елочка. А вы уйдите!..
 Петрусь. А я вам говорю: пусть! Понимаете?
 Дмитрий. (в недоумении, с кривой, жалкой улыбкой). Да ведь он 
не так понял! Я не об этом...
 Елочка. Ах, он просто лжет дядя! Это какой-то негодяй, злобный 
и мерзкий!
 Дмитрий. Но за что же смеется? За что издевательство? Разве я… 
Господи, как стыдно! Уйдите, ради Бога, уйдите, не смотрите на меня!
 Елочка. Дядя! Но ведь ты сам пишешь…
 Дмитрий. (с мукой стыда) Ох, не говори, не говори! Ничего я не 
писал, ничего я не... Ради Бога, уйдите! Уйдите, я вас прошу!
 Елочка и Петрусь потихоньку отходят направо, оглядываясь.
 Дмитрий, закрыв лицо руками, стонет от стыда. Потом 
хватает газету, читает, бешено бросает ее на землю, топчет ногами, 
мычит от боли. Наконец затихает и устало, убито сидит. Елочка и 
Петрусь иногда выглядывают из-за кустов.
 Из сада выходит Варвара. Увидев Дмитрия, живее направляется 
к нему.
 Варвара. А? Прочитал рецензии на свое произведение?
 Дмитрий поднимает голову, молча смотрит на нее.
 Варвара. Ну, что? Я, кажется, права была? Да?
 Дмитрий. (понурясь). Скажи, Варвара, Татьяна читала... книгу?
 Варвара. Да, кажется
 Дмитрий. А... это? (Кивает на газету).
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 Варвара. Тоже, кажется, читала. Видала у нее в руках и книгу и 
газеты. Да, вероятно, читала, потому что усмехалась.
 Дмитрий. А она знает, кто автор?
 Варвара. Вероятно. Твои «последователи» Елочка и Петрусь 
наверно поспешили ее обрадовать.
 Дмитрий. Да?.. (Встает) Ну, что ж? Конечно. Господи, как 
жарко! Да (садится). Очень устал. Много работы сегодня было. И духота 
эта проклятая...
 Варвара. (садится возле него, обнимает за плечи). Плюнь, Митя. 
Стоит ли? Не всем же быть писателями. Что тут такого? Ну, не будешь 
больше писать и больше ничего.
 Дмитрий. Я ничего и не... говорю.
 Варвара. Ведь только для таких, как Татьяна, важно, чтоб писатель, 
художник. Она, конечно, проникнется теперь окончательно презрением к 
тебе за эту неудачу, но...
 Дмитрий. (резко встает). Ну, я пойду в город. Я не могу!
 Варвара. Подожди. Что ты студент, написавший стихи и 
обруганный? У меня есть дело. Слушай, я сегодня видела профессора 
Скержинского. Он завтра хочет ехать в Крым. Но если мы решим делать 
дяде операцию, то он останется. Надо дать ему ответ до девяти часов 
вечера.
 Дмитрий. Ты подобрала хороший момент. Будто этого и ждала.
 Варвара. Да, совершенно верно, момент самый лучший, ты сам 
можешь видеть, что ты тратишь и силы, и время на глупости. И затем 
вспомни наш договор!
 Дмитрий. Да и жестокая же, сухая ты женщина! Ух! Не 
удивительно ни ты никого, ни тебя никто не любит
 Варвара. (встает). А ты глупый, сентиментальный дурак, 
который пишет бездарные рассказы для жены, которая смеется над ним.
 Дмитрий. Варвара!!   (Хватает ее за руку, сильно сжимает).
 Варвара. (яростно, испуганно вырывается). Ты с ума сошел! 
Пусти! Зверь!! (Быстро уходит в дом).
 Дмитрий садится и, склонив голову на край стола, неподвижно, 
долго сидит. Слышны отдаленные гудки пароходов на реке, музыка из 
городского сада.
 Татьяна. (торопливо выходит справа, направляется к 
Дмитрию) Здравствуйте! (Держится решительно, напряженно, 
взволнованно).



251

S C R I P TA M A N E N T   

 Дмитрий. (испуганно и виновато смотрит на нее, тихо). 
Здравствуй. (Со стыдом отводит глаза). Что, Таня?
 Татьяна. (презрительно усмехнувшись). Мне надо решительно 
поговорить с вами.
 Дмитрий. (все также). Пожалуйста (Взглядывает на нее, видит 
пристально устремленный на него насмешливый взгляд и еще виноватее, 
тягостнее чувствует себя).
 Татьяна. У тебя сегодня уже какой-то новый тон, робости и... 
покорности. Как у обиженного и беззащитного человека
 Дмитрий. (глухо). И у тебя сегодня совсем новый тон.
 Татьяна. Да, сегодня, наконец, я хочу говорить свободно. Да, 
свободно!
 Дмитрий. (виновато). Да, конечно. Что ж?.. твоя воля. Говори. 
 Татьяна. Ты будешь все покорно слушать? И любовно все 
простишь мне? Да? (Смеется).
 Дмитрий. Мне нечего прощать.
 Татьяна. Нет, есть! Слышишь ты: есть! Я презираю твою кротость, 
твою злобную, мечтательную любовность. Ты унижал меня достаточно 
своим подлым великодушием! Теперь кончено! Нет, больше ты меня уже 
не будешь прощать! Недостоин ты прощать.
 Дмитрий. (тихо, с удивлением и болью). Никогда не думал, что ты 
можешь быть такой грубо-жестокой, невеликодушной!
 Татьяна. Я – невеликодушна?! Чем?!
 Дмитрий. «Чем»! (Бурно встает). Да, я виноват перед тобой, я не 
всегда держал себя в руках, да, я, может, делал тебе больно своей любовью. 
Да, признаю. Но я сам первый казню и терзаю себя за это, я изо всех моих 
сил стараюсь преодолеть себя, победить низкое мерзкое в себе, я хочу всей 
кровью моего сердца, хочу измениться и уважать себя, возвратить твою 
любовь. Я делал для этого все, что мог. Но никогда сознательно не хотел 
обидеть, унизить тебя, никогда! А ты... ты, когда я унижен, осмеян, когда... 
ты неблагородно, невеликодушно бьешь меня лежачего и торжествуешь. 
Ну, что же, бей, добивай, наслаждайся!
 Татьяна. (в крайнем негодовании и изумлении). О Боже!.. О Боже!. 
Я добиваю... Да ты же и сейчас, и в эту минуту лжешь, лицемеришь, 
играешь роль обиженного для того, чтобы еще сильнее придавить, унизить 
меня этим!.. Но я больше этого не позволю, слышишь ты!! Не хочу твоего 
подлого прощения, не хочу этой комедии. Да, я бесстыдная, наглая, 
обманщица, лгунья, развратница, да, да!
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 Дмитрий. Татьяна, довольно!
 Татьяна. Да, я – любовница Суховия, ты знаешь это, знаешь! Да, 
я обманываю тебя, смеюсь над тобой с ним самым...
 Дмитрий. (яростно шагнув к ней). Ты... ты.. (Наступает на нее, 
сжав кулаки).
 Татьяна. (выпрямляясь). Ага! Вот когда! Ага! Да, бей меня, бей!
 Дмитрий. (в ужасе, изумленно). И это... ты?!
 Татьяна. Да, это я! Я! И ты сам знал это, сам! Ты знал всегда, но 
только теперь показал настоящее лицо свое! Ага!
 Дмитрий. Да, теперь я тебе покажу настоящее лицо свое! Я вам 
покажу! Теперь я вам покажу! Конец, так конец! Я покажу! (Откидывает 
шляпу на затылок и решительно, быстро идет направо).
 Татьяна. Ага!! Ага!! (В возбуждении усмехается).
 Елочка. (испуганно, навстречу Дмитрию, стараясь удержать 
его). Дядя! Что ты! Куда ты, дядя?!
 Дмитрий. Прочь! (Отпихивает и бежит направо).
 Елочка. (бросаясь к Татьяне). Тетя Таня! Ради Бога, что случилось 
здесь, что?
 Татьяна. Ничего! Он показал наконец свое настоящее лицо! Ага! 
Наконец-то! (Быстро идет в дом, отмахнувшись от Елочки).
 Елочка. Господи! Что случилось?! (В недоумении и тревоге 
смотрит на газеты, на Петруся).
 Петрусь. выбежавший за Елочкой, молча, тоже недоуменно 
глядит вслед Татьяне.

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОГО ДЕЙСТВИЯ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ЕКСКУРС-АНТРАКТ
 ВІД СЕРГІЯ МИХИДИ

           НОВА МОРАЛЬ ЧИ АМОРАЛЬНІСТЬ?

 Аналіз п’єс В. Винниченка переконує, що в переважній більшості 
їх конфлікти зумовлені прагненням автора загальновизнані норми моралі 
зіштовхнути з «новими цінностями», що породжені науковою і суспільною 
думкою кінця XIX – початку XX ст.. У більшості випадків конфлікти ці 
розв’язуються далеко не на користь носіїв «нової» моралі і приносять їм 
тяжкі душевні страждання («Дизгармонія», «Щаблі життя», «Великий Мо-
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лох», «Мemento»), а іноді ці страждання наскільки переповнюють душі 
героїв, що єдиний вихід – самогубство («Чорна Пантера і Білий Медвідь», 
«Брехня», «Гріх»). Проте є в драматичному доробку письменника і твори, 
в яких прагнення героїв докорінно змінити засади моралі, виступити проти 
тисячоліттями вироблених інстинктів, створює ефект прямо протилежний 
і приводить до утвердження християнської моралі та головних людських 
інстинктів: продовження роду і збереження життя.
 Мова йде передусім про драми «Натусь» і «Закон», де батьківський 
та материнський інстинкти перемагають у двобої з тими, хто взявся їх пору-
шити. Особливо слід відзначити драму «Закон» (1923), про яку театральний 
критик Леонід Полтава писав: «Володимир Винниченко створив для нас 
цю глибоко хвилюючу річ – саме в ім’я моралі». 
 Написана в 1923 році і того ж року надрукована окремим видан-
ням у Празі, п’єса, за свідченням В. Бурбели, «відразу після публікації була 
перекладена німецькою мовою й ставилася в Німеччині, а згодом – в інших 
країнах Європи». Популярність драми та її довговічність викликані не лише 
інтригуючою проблематикою, але й досконалістю поетики твору. У одній 
із рецензій на виставу за п’єсою «Закон» говорилося: «Винниченко зумів 
розвинути дію з надзвичайною послідовністю, його персонажі життєво 
правдиві й показані пластично, а їхні дії цілком природні. До того ж автор 
володіє винятково пливною і дуже вмілою драматургічною технікою, 
завдяки якій він зумів блискуче використати можливості двокімнатної сце-
ни в другій дії і досягнути найінтенсивнішої напруги. (Виділення – С. М.).
 Євген Маланюк – жорстокий критик і політичний противник 
В. Винниченка – вкрай негативно відгукнувся на проблематику твору. 
«Дивний консерватизм панує в творчості цього так революційного пись-
менника, – зауважував співець Степової Еллади. – Стільки часу стояти 
на чолі Української революції, стільки перебачити і (певне) пережити, і в 
літо 1923 залишитися в тім же вузькім колі давно оспіваних Арцибаше-
вим і Каменським «проблем» – це впрост незвичайна, подиву гідна духов-
на закам’янілість». Попри це, літературний критик досить високо оцінив 
художність твору: «Друга половина «Закону» робить значно більше вра-
ження ніж перша. Кінець п’єси нешабльоновий і несподіваний, а втім – 
психологічно досконалий» (Виділення – С. М.).
 Така одностайність позитивної реакції на поетику драми засвідчує, 
що «в літо 1923» талант Винниченка-драматурга розгорнувся з новою си-
лою. Зникає певна штучність, викликана запалом молодості. На зміну 
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приходить психологічна вмотивованість зображуваних характерів, дія 
викликається не лише бажанням автора, а й логікою їх розвитку. Життєвий 
досвід, власна драма, викликана тугою за дитиною і усвідомленням 
неможливості її мати, наклали свій відбиток як на розвиток конфлікту 
(а надто – на його розв’язку), так і на поетику твору загалом. Конфлікт 
органічно поєднує всі структурні компоненти твору, робить його цілісним, 
доступним для сприйняття. Переважаючою ознакою його поетики стає 
психологізм. В одній із рецензій на виставу за п’єсою «Закон» у театрі Ко-
пенгагена сказано: «Драма заснована на психології, з якої розвивається дія, 
що просто рясніє дуже напруженими драматичними моментами. З другої 
дії і далі письменник приводить нам перед очі такі ситуації, де виявляється 
все його знання людської психології, яке нас просто дивує».
 На перший погляд, своєю «схемою» п’єса «Закон» схожа на інші 
драматичні твори В. Винниченка, які відзначаються наявністю та єдністю 
подієвого (зовнішнього) та психологічного (внутрішнього), одного або 
декількох, конфліктів. Та все ж відмінність є. Зникає мелодраматичність 
фабули твору. «Закон» є власне драмою і одним із творів (поруч із п’єсами 
«Брехня», «Гріх»), що ставлять ім’я В. Винниченка в один ряд із письмен-
никами, для яких загальнолюдські цінності є головними пріоритетами у 
творчості.
 Особливою, несхожою на інші твори письменника, є композиція 
драми. Автор цілу І дію віддає експозиції. Проте таку гіперболічність одно-
го з компонентів архітектоніки твору навряд чи можна назвати недоліком. 
Вона виправдана необхідністю психологічної підготовки реципієнтів до 
складної психологічної колізії, у яку драматург вводить своїх героїв – він 
до мінімуму обмежує їх кількість, позбавляє будь-яких майнових турбот і 
зосереджує їхню увагу на власне психологічних проблемах, що є наслідком 
порушення гармонії існування родини – відсутності дитини. Досить точно 
зображену у п’єсі ситуацію описує Л. Мороз: «Деякі багатії, котрі з певних 
причин не можуть народити дитину, – домовляються з бідною жінкою, й 
вона погоджується народити для них, але потім, скорена владою доти не 
знаної всемогутньої материнської любові, рішуче відмовляється, ладна 
терпіти все, аби не втратити найдорожчого – своєї дитини».
 Такими багатіями у п’єсі «Закон» є Панас та Інна Мусташенки, а 
бідною жінкою – Люда, донька сільського поштового урядника, що шукає 
роботи в місті. Запрошена передруковувати праці професора Мусташенка, 
вона має стати знаряддям для виконання плану його дружини, котра не хоче 
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змиритися з неможливістю мати власну дитину. Гарячково шукаючи вихо-
ду, намагаючись заглушити біль, вона проходить через кабаре, бари, ресто-
рани, підмостки оперет, «каву з лікером». Але все це не допомагає. Удень 
– розваги, а по ночах... – сльози. І тоді героїня винаходить «формулу», ви-
користання якої має привести до вирішення проблеми. «Ти повинен мати 
дитину від другої жінки, взяти дитину до нас, – безапеляційно заявляє вона 
чоловікові. – І... я буду її матір’ю». Панаса шокує подібний експеримент. 
Але його дружина – сильна, вольова натура. Вона організовує життя сама, 
намагаючись знайти свій шлях до щастя, що вбачає в дитині. За словами Л. 
Мороз, Інна «скеровує вчинки всіх, хто її оточує».
 Інна Мусташенко чи не єдина з героїнь, позбавлена автором 
внутрішніх хитань. Вона не має жодних мук сумління за порушення одного 
з головних «законів» природи і життя. У п’єсі відчувається відгомін теорії 
«чесності з собою». Уже вкотре аморальний, з точки зору традиційних 
поглядів, вчинок носить ореол благородства і чистоти: з одного боку – по-
вне забезпечення бідної жінки, котра народить дитину («все одно ж вони 
або підкидають їх (дітей) кому-небудь, або здають у захисток, або навіть 
убивають»), з іншого – можливість зберегти сім’ю і щасливе подружнє 
життя.
 Міркування й пошуки головної героїні репрезентують пробле-
му, яку можна назвати так: «чи виправдовує мета засоби». Її розробка у 
драмі породжує конфлікт, явно не передбачуваний Інною, – конфлікт між 
батьківським інстинктом і подружнім обов’язком. Адже недарма Па-
нас, за словами Марії Андріївни, «з чужими дітьми по садках у пісочку 
грається». (Як ці слова перегукуються з щоденниковими записами пись-
менника, котрий не міг мати власних дітей: «... на дітей без жаської три-
воги і болю дивитися не можу»). Крім того цей конфлікт ускладнюється 
закоханістю головного героя в жінку, що має стати матір’ю його дитини.
 Перші натяки на існування зазначеного конфлікту В.Винниченко 
робить у І дії п’єси, в сцені, що передує знайомству Панаса і Люди. Автор 
розкриває психічний стан свого героя у одній із ремарок: «Мусташенко сам 
(тілько-но перед цим він запевняв дружину, що ніякої іншої жінки крім неї 
не хоче й не може мати і навіть хотіти), схвильовано ходить по хаті, знизує 
плечима, мимоволі зупиняється перед дзеркалом, оглядає себе, причісує 
волосся, але тут же ловить себе на цьому; знову обурено знизує плечима, 
посміхається, хмуриться й нетерпляче поглядає на двері». Не менш крас-
номовною є і її продовження: «Інна входить, за нею, мило соромлячись, але 
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цікаво поглядаючи на Мусташенка іде Люда» (Виділення – С. М.).
 Як бачимо, необхідність вибору, перед яким поставила Панаса 
дружина: «оперетка, розрив» або «дикий експеримент», і його згода на дру-
гий варіант, приводять до несподіваного наслідку: утворення класичного 
любовного трикутника «Інна – Панас – Люда». Втім автор не обмежується 
класичним підходом. Він ускладнює фабулу твору зображенням ще одно-
го почуття, яке видавалося безнадійним до початку експерименту, – це ба-
жання Юрія Круглика заволодіти красунею Інною. Незважаючи на видиму 
пасивність у досягненні своєї мети, Круглик певний кінцевого результату 
своїх мрій. Його переконаність («... я ж певен, що раніше чи пізніше моя 
фантазія здійсниться»), базується на глибокому знанні психології людини. 
Ця риса персонажа акцентується драматургом, а її досконалість повною 
мірою підтверджується розв’язкою драми.
 Незважаючи на складність взаємин, що складаються між дійовими 
особами в кінці І дії драми, їх без перебільшення можна назвати збалансо-
ваними. Жодна із ситуацій, у які ставить своїх персонажів драматург, не 
приводить до конфліктної гостроти. Читач лише знайомиться зі станом ре-
чей і на кінець дії вже готовий до сприйняття запрограмованих письменни-
ком психологічних колізій.
 У II дії, як зазначалося, автор максимально використав можливості 
драматургічної техніки і повною мірою показав свій талант майстра 
сценічної п’єси. Можливість спостерігати одночасно за діями та психічними 
станами усіх учасників конфлікту, що зароджується, надає драмі особливої 
привабливості, створює атмосферу відкритості і сприяє повнішому роз-
криттю характерів дійових осіб. Разом з тим, поділ сцени на дві половини: 
в одній Мусташенко та Люда, в другій – Інна, є досить символічним, а стіна 
між кабінетом та вітальнею – перша перешкода на шляху до бажаного ща-
стя господарки дому.
 Інна, певна своїх сподівань, не могла і передбачити, що залишив-
шись наодинці з Людою і виконуючи свою обіцянку перед дружиною, Му-
сташенко несподівано закохається в дівчину. Звідси й бажання близькості, 
яку час від часу мимоволі дозволяє собі професор, і хвилювання, породже-
не ще не відкритою, але вже відчутною взаємністю Люди. Спостерігаючи 
за цим, Інна страшенно переживає, та все ж сподівається, що біль, і сором, і 
ображена гідність кладуться на олтар щасливого майбутнього, ім’я якого – 
дитина. Прикметним, з огляду на можливість розкриття сутності характеру 
Інни, є той факт, що її страждання викликані не аморальністю задуму, а 
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його наслідками, які досить швидко дали про себе знати.
 Отже, на початку II дії маємо зав’язку відразу двох внутрішніх 
конфліктів, що розвиваються паралельно. Для Мусташенка – це конфлікт 
між подружнім обов’язком і підсвідомим потягом до молодої гарної 
дівчини, для Інни – між бажанням стати матір’ю і зганьбленою честю.
 Особливого драматизму надає п’єсі втручання у справу Марії 
Андріївни, котра еволюціонізує від пасивного споглядання до відкритого 
протесту проти поведінки свого зятя та Люди. Вона готова на все, навіть 
на вбивство, аби зберегти честь свої доньки (мабуть, саме тому Інна не 
посвячує її у свій задум), але сама стає жертвою, яку приносить донька за-
ради своєї мети – Інна ставить ультиматум про від’їзд Тами.
 Важливою, хоча й пасивною щодо розвитку зазначених конфліктів, 
є у драмі фігура Юрія Круглика. Спостерігаючи за родиною Стельмашенків, 
він вибудовує свою концепцію перспективи у стосунках між Інною та Пана-
сом. «Бездоганного чудового дня ви раптом помститеся на Панасі, – заявляє 
Круглик Інні. – Але жорстоко, болюче помститесь. А для цього... ви зрадите 
йому зі мною. (...) Бо я – його друг. Це раз. Я – такий негарний. Це два. (...) 
Далі: ви – горді, ви до останнього будете старатися, щоб ніхто не знав про 
ваш скандал. Правда ж? Через це ви знов-таки зі мною зрадите, бо знаєте, 
що своєю помстою ви дасте одній людині біль, а другій – надзвичайне ща-
стя, про яке вона мріє довгі роки, за яке на всяке злочинство готова піти. А 
це притягає. Бачте, як витворюється логічна фатальна необхідність? І це 
буде Інно Василівно, побачите, це мусить так бути».
 Незважаючи на те, що Круглик не враховує запрограмованості 
Панасової зради Інною, його прогноз збувається. Цей «прогноз» – своєрідне 
випередження розв’язки драматичного конфлікту п’єси «Закон». Варто 
відзначити, що антиципація – композиційний прийом, характерний для по-
етики драматургії В. Винниченка, і неодноразово зустрічається в його тво-
рах. Згадаємо Марусю («Базар»), котра прогнозує свій крок до знищення 
своєї вроди, Наталію Павлівну («Брехня»), що розробляє сценарій власної 
смерті задовго до фіналу твору.
 У IV дії стосунки між героями і загальна атмосфера у драмі на-
бувають кульмінаційної гостроти. Тут слід сказати, що остання дія п’єси 
не є винятком, і кожен із персонажів рухається своїм шляхом до найвищої 
точки своїх сподівань. До кульмінації конфлікту Панаса Мусташенка рухає 
необхідність вибирати між дружиною, котру чесно кохав вісім років і за-
ради якої погодився на «дикий експеримент», і дитиною, що народжена 
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жінкою, яку мимоволі полюбив, і яка цієї дитини віддавати не хоче; Інну 
– передчуття невимовної радості від того, що вона стане матір’ю; Марію 
Андріївну – сліпа ненависть до дівчини, що посягнула на честь її доньки; 
Юрія Маркевича – очікування свого щастя.
 Звістка про те, що Люда відмовляється віддати дитину, шокує всіх 
учасників конфлікту. Саме цей момент у творі і є кульмінаційним. Реакція 
на це повідомлення неоднозначна. Стан Панаса – розгубленість і готовність 
змиритися («Ну що ж, іще раз нещастя на нас. Будемо нести його твердо, 
не впадаючи в одчай і безумства. Закон вищий од нас»); Інни – бажання по-
збутися жінки, що так жорстоко, на її погляд, розбила її мрії та сподівання 
(«У нас не буде дитини! (...) Значить усе, все було тільки для того, щоб дати 
їй дитину?! Свою любов, гідність, честь топтала, бруднила, ганьбила, свою 
матір понижувала перед якоюсь... і все для того, щоб вона... О, ні! О, ні! 
Цього не буде!..»); Марії Андріївни, котра, як видно з тексту, перебуває в 
стані психічної депресії, – бажання тут же втілити в життя давно задума-
ний злочин – вбити Люду; Юрія Маркевича, який на деяку мить втратив 
рівновагу, – нова надія одержати Інну.
 Та все ж найнесподіванішою, хоча й запрограмованою, є у драмі 
розв’язка конфліктів – Винниченко ще раз демонструє майстерність 
парадоксу. Поцілунок Людою руки Інни Василівни, протягнутої їй з 
отруєною кавою, шокує останню і ламає всі її плани. Чашка з надмірною 
дозою морфію, що «немов ненавмисне» випадає із рук Інни на підлогу, 
знімає з її душі мало не здійснений гріх. Адже вона далеко не злочинни-
ця. Відважитися на останній крок – убивство, її змушує лише давня мрія, 
що ось-ось знову може стати маревом, і неприродний, якийсь клінічний 
спокій Марії Андріївни, що надихає її на вбивство. Проте і для Тами такий 
несподіваний фінал приносить полегшення. Напруга, у якій вона тримала 
себе протягом довгих дев’яти місяців, спадає, і перед глядачем постає втом-
лена, повна розкаяння «добропорядно-патріархальна» жінка, що пройшла 
через Дантові кола пекла.
 Поведінка Панаса після кульмінаційних сцен драми логічно 
випливає із особливостей його характеру та відданості героя віковічному 
батьківському інстинкту, якого жодна сила (логіка, розум, переконання) 
перемогти не може. Ставши батьком, він усім серцем відгукується на най-
менший шум, найтихіший стогін Михасика. Тому запитання Інни, чи буде 
Мусташенко навідувати Люду та сина, є фактично риторичним. Дружина 
розуміє це, і сама ж на нього відповідає: «Будеш. Там буде твоя родина. 
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Родина там, де є дитина».  Саме тому закономірним, хоча в експерименті 
дещо несподіваним і, вочевидь, не запланованим навіть автором, котрий 
взявся перевірити один із «законів» людського життя, є фінал п’єси: Інна, 
розуміючи той батьківський інстинкт, залишає Панаса з його сином і 
жінкою, яку він встиг покохати. Покидає, аби зробити його щасливим.
 Найщасливішим же серед героїв драми можна з певністю назва-
ти Юрія Круглика. Для нього така розв’язка, а Інна саме з ним від’їжджає 
з дому, є добре спланованою і на багато ходів наперед продуманою 
комбінацією.
 Підсумовуючи, зауважу, що п’єса «Закон» одна з кращих у твор-
чому доробку Винниченка-драматурга. Життєвий досвід, усвідомлення 
реалій життя у синтезі з прагненням пізнати незвідане в області людської 
психіки та в стосунках між людьми, надають п’єсі особливого драматиз-
му. Поетика конфлікту, як і драми загалом, відзначається високою мірою 
цілісності, значною концентрацію психологічної напруги та абсолютною 
логічністю авторського впливу на дії та вчинки дійових осіб. Конфліктна 
схема твору сприяє глибокій розробці проблеми «чи виправдовує мета засо-
би». Її дослідження переконує, що експерименти над загальноприйнятими 
«законами» – нормами моралі та віковічними інстинктами не приводить 
людину до щастя, якого В. Винниченко все своє життя шукав для людства.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
 Кабинет. В задней стене дверь в переднюю. В правой стене 
широко раскрытое окно в сад. В левой стене – дверь в гостиную. Шкафы 
и полки с книгами. Широкий диван, кресло, слева возле двери письменный 
стол, на нем телефон. На стене над столом большой портрет Татьяны. 
Диван у окна. Ночь. Луна ярко светит в окно. Горит только одна лампа на 
столе.
 Татьяна. (у стола, торопливо, лихорадочно вынимает из рамки 
опою фотографию. Подозрительно и внимательно оглядывается, 
прислушивается, поглядывает на телефон и выказывает нетерпение. 
Звонит телефон. Татьяна быстро хватает трубку, говорит возбужденно, 
торопливо). Слушаю. Ты, Вася? Слава Богу! Слушай, Вася, можешь 
немедленно приехать ко мне?.. А деньги есть у тебя? А у Якова? Возьми. Да, 
много надо. Я хочу бежать отсюда (оглядывается) с детьми. Немедленно. 
Ради Бога, скорей... Ты видел Дмитрия? Буйствует? Все равно! Скорее, 
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Васенька. И Яков пусть. Да, да, спасибо, жду! До свидания. (Кладет трубку 
и опять хватает фотографию).
 Варвара. (выходит из гостиной в видимом возбуждении. 
Направляется в прихожую. На полдороге сразу останавливается и, 
волнуясь, говорит). Ну, Татьяна?
 Татьяна. (при виде ее настораживается, как бы готовясь к 
борьбе. Резко, с удивлением). Что вам угодно от меня?
 Варвара. Нет? Хорошо! Посмотрим... (Усмехаясь, идет в 
прихожую).
 Елочка. (торопливо выходит из гостиной). Тетя Таня! Вас очень 
просит Афанасий Павлович!
 Татьяна. Ах, Елочка, не могу я сейчас. Скажи ему что-нибудь, 
деточка. Я сама в таком сейчас состоянии, что не только не помогу ему, а...
 Елочка. Тетя Таня! Да скажите же, что у вас произошло с дядей? 
Что?
 Татьяна. Ничего, ничего... Потом все узнаете, Елочка, не 
спрашивайте, ради Бога.
 Елочка. А к Афанасию Павловичу пойдете? Он очень плох... 
На минутку хотя бы...
 Татьяна. Ах, Господи! (Быстро выходит налево).
Из сада во время разговора заглядывает в окно Петрусь. Как только выходит 
Татьяна, от тихо зовет: Елочка!.. Елочка!
 Елочка. (изумленно и сердито). А вы уже под этим окном? С ума 
сойти, ей Богу! На всех окнах висит. Ну, что?..
 Петрусь. Подойдите сюда.
 Елочка. Ай-ну! Что вам нужно?
 Петрусь. Елочка! На одну минутку. Потушите лампу, я вам что-то 
покажу. Ей-Богу! Вот потушите. 
 Елочка. Что покажете?
 Петрусь. Нет, потушите лампу и подойдите сюда. Со свету не так 
хорошо это.
 Елочка. Глупость какая-нибудь. Вы, Петрусь, как мальчишка, 
совсем не время теперь. (Однако тушит лампу и подходит к окну, на 
которое взбирается Петрусь и садится, спустив ноги в сад). Ну, что тут? 
(Не подходит близко, а заглядывает издали).
 Петрусь. Да не бойтесь, подойдите ближе!
 Елочка. А лишнего не будете позволять себе? Даете слово?
 Петрусь. Честное слово, ничего лишнего! Все самое 
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необходимейшее!
 Елочка. Ну, смотрите!.. (Подходит). Ну, что? Где?
 Петрусь. (хватает ее руку). Смотрите, какая лысая, безухая, 
добродушная голова у месяца!
 Елочка. И это все?! Убирайтесь вон! Пустите руку (Строго). 
Петрусь! А кто дал слово?
 Петрусь. Я дал, чтобы ничего лишнего. А это ведь самое 
необходимое. Ведь вы иначе удерете. Согласитесь сами.
 Елочка. Петрусь! Отпустите руку, я вам говорю!
 Петрусь. Даже за руку взять нельзя. Это уже... Просто вам 
неприятно, очевидно, и больше ничего. Ну, пожалуйста, идите. (Выпускает 
руку, хочет слезть).
 Елочка. (удерживает его. Сердито). Подождите!.. А если вы 
еще раз скажете, что мне неприятно и... тому подобное, то... то вы просто 
провокатор. Ну, Петрусь, как же вы не поймете. Ну, подумайте сами, разве 
вы могли бы себя уважать, если бы мы... позволяли себе, а Базиль, думал, 
что нет? Ну?
 Петрусь. Вполне! Уважал бы себя глубоко! (Берет ее за руку).
 Елочка. (смеется). Пустите.  Ну, хорошо. Только, Петрусь, не 
надо…   Петрусь же!
 Петрусь. (целует руку не отпуская ее от губ и целуя). И за это 
уважаю, и за это, и за это.
 Елочка. Петрусь!.. Ну, Петрусь!.. (Все слабее и слабее, нежно 
гладит по голове другой рукой). Петрусь, дорогой, что мы делаем...
 Петрусь. (притягивает ее к себе). Елочка! Милая! Ведь вы моя 
милая, да?.
 Елочка. Да... То есть, пустите! Тетя... Ну, пустите... Сюда войдут.
 Петрусь. Идемте в сад! Идемте! Через окно! Да? 
 Елочка. С ума сошел!. Ну, будет.
 Петрусь. Елочка!.. (Вдруг сильно притягивает и долго целует).
 Елочка. (вырывается, шатаясь, отходит, тяжело дышит, с 
глубокой укоризной). Петрусь!..
 Петрусь. (гордо, радостно в восторге выпрямляясь). Елочка! 
Никогда в жизни я еще не уважал себя, так, Елочка!
 Елочка. Уходите, уходите, кто-то идет!
 Петрусь. (быстро скрываясь). Выходите в сад! Слышите? Жду!
 Татьяна. (входя). Вы здесь, Елочка? Почему здесь темно? 
(Зажигает большой свет). Пойдите, Елочка, к Афанасию Павловичу. Я 
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только поговорю по телефону и сейчас приду к нему опять.
 Елочка. Я не могу. (Сердито). Он такой сегодня жалкий и 
несчастный, что я разревусь у него. А ему будет тяжело.
 Татьяна. Ну, на минутку! Дайте ему морфию!
 Елочка. Хорошо. Но на него и морфий уже не действует. 
(Выходит)
 Татьяна хватает телефонную трубку, но в эту минуту опять 
входит Варвара, и Татьяна кладет трубку. Настораживается.
 Варвара. (тихо, возбужденно, властно). Я требую, чтобы вы 
исполнили! Слышите?
 Татьяна. Требуете? (Усмехается, хочет идти).
 Варвара. (вынимает из сумки револьвер). Не смейте уходить!
 Татьяна. (испуганно). Вы с ума сошли?! (Останавливается). 
 Варвара. Я требую. Слышите? 
 Татьяна молчит.
 Варвара. Если вы мне не дадите слово исполнить, я вас убью. Вы 
знаете, что я не люблю пустых фраз. У меня выбора нет. Подойдите ближе.
 Татьяна. Зачем? (Делает движение назад).
 Варвара. Если вы сделаете движение убежать, я вас убью. 
Хорошо, я сама подойду. (Подходит). 
 Татьяна. Я не... не убегаю. 
 Варвара. Ну? 
 Татьяна молчит.
 Варвара. Отвечайте же! Исполните?.. Повторяю, не думайте, что 
я хочу только испугать. У меня выбора нет: или я вас убью или вы навсегда 
и так, как я требую, разойдётесь с Суховием.
 Татьяна. (тихо). Нет. (Не сводит глаз с Варвары).
 Варвара. Нет? Он дороже жизни?
 Татьяна. Вы не имеете права требовать!!
 Варвара. «Право»! Я силу имею. Этого вполне достаточно. Ну?
 Татьяна. (глубоко вздыхает, криво улыбается). Нет.
 Варвара. Нет? Нет, ты исполнишь! Я все равно уничтожу тебя, ты 
исполнишь, проклятая! Нет? (Целится).
 Татьяна. (сразу выпрямляясь, злобно, страстно). Нет! Можете 
убивать! Стреляйте! Ну, стреляйте же! Скорее! Я не исполню! Нет!
Варвара некоторое время стоит неподвижно, потом поворачивается и 
медленно направляется к прихожей.
 Татьяна. (в возбуждении продолжает стоять, тихо бормоча). 
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Нет, не исполню... Нет! Я не исполню.
 Варвара у порога останавливается, мгновение стоит, потом 
быстро возвращается назад. Татьяна умолкает и напрягается 
ожиданием.
 Варвара. (подходит, кладет на стол револьвер и тихо, униженно 
говорит). Я умоляю, Татьяна. Вот… я умоляю... (Потом опускается в 
кресло и, закрыв руками лицо, горько рыдает).
 Татьяна. (волнуется, пугается, робко, виновато). Варвара 
Михайловна! Не надо... Варя! Я согласна, я исполню... Варя!
 Варвара. Нет, ничего не надо... Это нервы... Я несколько ночей не 
сплю уже... Забудьте.
 Татьяна. Хорошо, хорошо... Но я., если хотите, согласна.
 Варвара. Нет, нет, ради Бога, ничего не надо! Ничего!
 Татьяна. Ну, хорошо. Ну, хорошо...
 Варвара. (тихо плачет). Ничего нет, ни гордости, ни самолюбия, 
ни воли. На все способна. Что же это, Господи?! Что со мной?!
 Татьяна. Варя, послушайте. Позвольте вам сказать...
 Варвара. Как я не убила вас, не понимаю. И все-таки не могу. 
Не могу, Боже мой! Что же мне делать, это больше меня. Это болезнь, 
сумасшествие... Нет, вам никогда не понять этого, вы никогда не знали и 
не будете знать этого ужаса: быть калекой... Таня!.. Я знаю, что это дико, 
что это... крайне мерзко и невозможно то, что я прошу, но… но вы молоды, 
здоровы, хороши собой, вы еще много будете любить, а я... у меня это 
первая и последняя надежда... Вы видите, я не щажу себя. Таня!
 Татьяна. Я же согласна, Варя. Я согласна. И кроме того...
 Варвара. Это... это очень тяжело для вас?
 Татьяна. Нет, не тяжело. Я только не...
 Варвара. Ну все равно, все равно. Спасибо. Я принимаю. Я 
все принимаю. Я не могу. Смейтесь, презирайте, я не могу. Помните же! 
Слышите? Никакой надежды не дадите? Никакой? Решительно порвете?
 Татьяна. Решительно и окончательно. Даю вам слово! 
 Варвара. Все равно, я все принимаю. Пусть. Хорошо. (Встает). 
И ничего не скажете ему о нашем разговоре? 
 Татьяна. Нет, ни слова,
 Варвара. Хорошо. Спасибо. (Хочет идти. Вдруг с кривой, жалкой 
улыбкой). А очень я вам гадка? Да?
 Татьяна. Нет, Варя... Мне только очень… больно за вас.
 Варвара. Да? (Шепотом). Что ж?.. (Быстро поворачивается и 
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выходит).
 Татьяна одна, смотрит ей вслед, потом идет к окну и мрачно 
смотрит в сад. Играют мандолина и гитара в соседнем саду, иногда 
подпевает молодой мужской голос. Татьяна в тоске прижимается головой 
к косяку и легонько стонет.
 Афанасий Павлович, поддерживаемый Елочкой, опираясь на 
палку, входит из гостиной.
 Елочка. Тетя Таня, Афанасий Павлович хочет видеть вас. Я ничего 
не могла сделать. Вот какой! Посмотрите.
 Татьяна. (спешит к ним, ведет Афанасия Павловича к дивану). 
Господи! Ну, зачем же это?! Афанасий Павлович, дорогой!..
 Афанасий Павлович. (в большом возбуждении). А мне стало... 
скучно без вас... Страшно скучно. Ну, я и попросил козочку... Ей в сад 
хочется... Ну, ты иди, иди, деточка... Иди, живи... (Умоляюще, заискивающе). 
Вы не сердитесь, Танюша? Нет? Я немножко...
 Татьяна. Да что вы, Афанасий Павлович! Но как же так можно 
было? Елочка, зажги свет...
 Афанасий Павлович. Я только еще раз посмотреть на книги. На 
книги. Люблю, когда так много книг… Ну, вот, я тут прилягу. На новом 
месте... легче. Ты, Елочка, иди, а мы тебя позовем, когда нужно… Иди, 
козочка.
 Елочка. Я буду на террасе!
 Татьяна. Хорошо.
 Афанасий Павлович. Тяжело ей со мной. Тяжело. Славная 
девочка. С умирающим тяжело. Да еще с такими. Труп ведь. Самому 
противно. Вот! (Берет за кожу одну руку, подымает другой). Что это за 
рука? А? А дыхание? Смрад один. Разложение. Только вы... терпеливая!
 Татьяна. Ну, Афанасий Павлович, не надо таких мыслей. Вот 
скоро операция...
 Афанасий Павлович. (садится). Эх, Таня, оставьте вы это! Хоть 
вы оставьте! Подведите меня лучше к книгам. Хочу потрогать. Влечет 
интеллигентскую душу к этим игрушкам... Не бойтесь, тяните. Вот так. 
Теперь я, действительно, уже от всего застрахован. Вот они.. Да-а... Выньте, 
Таня, мои «сочинения». Вот они... (показывает палкой). Вот эти... Да, да... 
Сюда, на стол их… Спасибо, Таня... Дайте мне одну... (Берет в руки).
 Татьяна. А вы не устали дядя? Сядьте хоть в кресло.
 Афанасий Павлович. Пустяки, ничего... Да, писать... (Усмехается). 
Прочитать вот их, можно подумать: вот какой хороший, смелый гуманный 
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человек, этот писатель. А он такая же скотина, как слишком многие. (С 
горечью, отвращением и гневом пихает от себя книги палкой, некоторые 
падают на пол). У-у, пакость! Плюньте, не подымайте, выбросить их совсем 
надо. Помогите мне. (Идет к дивану, поддерживаемый Татьяной).
 Татьяна. Может, к себе пойдете, Афанасий Павлович! Ляжете?
 Афанасий Павлович. (умоляюще). Нет, пожалуйста, позвольте 
еще немножечко здесь. Она мне так противна, моя комната, ведь я знаю, что 
умру в ней. Боюсь, Таня, умирать. Боюсь. Гадко, правда? Смешно? Глупо?
 Татьяна. Ну, что вы, Афанасий Павлович!
 Афанасий Павлович. (садится). Ох!.. А разве не гадко и не 
смешно? Ну, к чему я живу? Зачем? Для чего? Кому я нужен? Всем надоел, 
всех раздражаю, сам раздражаюсь, обижаюсь...
 Татьяна. Никого вы не раздражаете и не нужно...
 Афанасий Павлович. И вижу, сознаю это, а сил нет сдержать 
себя. Вот этим (показывает на голову) понимаю, а это (показывает на 
все остальное тело) властвует. А всю жизнь разве не так? Интеллектом, 
разумом взлетаешь Бог знает куда, мир переворачиваешь. Вон в 
книгах тех чего только нет, самые высоконравственные и благородные 
мысли, талантливые, пожалуй, с огнем и искренние, а… жизнь... самая 
обыкновенная, подленькая, скверная. И ножки товарищам подставлял, и 
перо свое продавал, и зависть, и ложь, и обман. Нет хуже, Таня, нет гаже 
существа, как пишущий интеллигент! Да, Дмитрий прав, прав! Признаю. 
Нет уважения к себе. Нет! Да, разумом мы орлы, а жизнью, телом – свиньи, 
гады ползающие, змеи грязные! 
 Татьяна. Дядя, не надо! Ну, зачем расстраивать себя? 
 Афанасий Павлович. А почему не расстраивать? Почему? 
(Стучит палкой). Да мне не расстраивать, а только убить себя следует. И это 
был бы по крайней мере настоящий полет ввысь. Это хоть раз благородно 
было бы. А я ною, мучу всех и, мерзавец, все понимаю, а этой рухляди, 
этого мешка костей одолеть не могу. Это земное, древнее, мохноногое, как 
говорит Дмитрий, и теперь сильнее меня. Не могу одолеть. Всю жизнь 
владело и теперь... А? Боюсь, дрожу, вопить готов, чтобы не отнимали 
этой жалкой жизни. А? Не стыдно? Умный, рассуждающий человек! А? Не 
стыдно?
 Татьяна. Ну, я вас прошу, Афанасий Павлович! 
 Афанасий Павлович. Нет, ты мне скажи, вот скажи по совести. 
Ты, – тебе я только и верю. Ты смелая и искренняя, – скажи: что бы ты 
сделала на моем месте? Что? 
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 Татьяна. (молчит, страдает). Не знаю!
 Афанасий Павлович. А-а! Не знаешь? Не знаешь? Нет, ты 
знаешь, да смелости не хватает сказать. А я тоже знаю. Знаю, а не могу! 
Не могу. Не мерзко?! Нет? Ну, морфий долго, наверно, но есть у меня яд, 
один глоток, одно движение и все кончено. Умру тихо, без боли, медленно, 
незаметно. Знаю же это, знаю, а нет сил!.. А!? Нет. Мохноногое...
 Татьяна. Ну, довольно. Идемте...
 Афанасий Павлович. Да чего же стоят все эти книги мои, будь же 
они прокляты?! Чего? Жил не так, как писал, и умереть не могу красиво, 
не издеваясь, не пресмыкаясь?! Таня!.. Презирайте, но не отходите, не 
бросайте одного, меня такой ужас охватывает... (Плачет).
 Татьяна. (страдая). Господи!.. Ну, не надо же, не надо. Я не 
буду отходить, не буду. Идемте, я уложу вас, впрысну морфия. Ну, не надо, 
бедный, хороший, не надо. Елочка! Елочка! Ах, да где же она, Господи! 
Идемте. (Бежит в гостиную).
 Афанасий Павлович, как только Татьяна выбегает, вдруг затихает, 
затем быстро, торопливо вынимает из кармана пузырек, набирает полную 
грудь воздуха, как бы собирается прыгнуть и выпивает из пузырька. Прячет 
пузырек и удивленно, слушая себя, сидит. Потом вскакивает, шатается, чуть 
не падает, не удерживается и гордо, возбужденно выпрямляется. Татьяна и 
Елочка вбегают.
 Афанасий Павлович. Нет, Таня, нет! Не всегда орлы ползают! Не 
всегда!
 Татьяна. Господи! Да зачем вы встали! Елочка! Берите с той 
стороны! Ах, дядя!
 Афанасий Павлович. Нет, не надо! Я и сам теперь могу! 
(Шатается). Нет, теперь конец. Ага!..  Да, да, ведите, ведите. А орлы все-
таки летают... Все-таки могут летать! Да!
 Татьяна. Елочка, осторожнее. Дядя, не надо так волноваться 
(ведет). Ах, Боже!
 Афанасий Павлович. Вредно? Да? (Смеется). Нет, теперь не 
вредно!.. Да, да, ведите... (Выходят).
 Когда они на пороге гостиной, из передней быстро выходит 
Базиль. Зовет:
 – Таня! Можно на минутку?
 Татьяна. (обернувшись). Вася? Сейчас, сейчас, голубчик! 
Подожди минутку. (Кивает ему головой и скрывается).
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 Базиль один, ходит по комнате, нервно потирает руки, озабочено 
и тревожно выглядывает из окна, нетерпеливо покашливает, курит.
 Татьяна. (почти вбегая). Где сейчас Дмитрий? Где?
 Базиль. Где сейчас, не знаю. Часа два тому бушевал в «Метрополе». 
Бил стаканы, орал, требовал плевать ему в какое-то «настоящее лицо», 
вообще что-то несосветимое. Да, да, тебе надо немедленно бежать и совсем 
из этого города. Сейчас Яков придет, принесет денег и... тогда.
 Татьяна. Но с детьми, с детьми как? Ночь, спят они! Увидят – 
Дмитрий приедет.
 Базиль. (сам волнуясь). Ничего, только ты не волнуйся, 
драгоценная. Это ничего, это мы все устроим. Вот сейчас Яков. Я ему 
сказал, чтобы он сюда ехал.
 Татьяна. Ну, как он? Как? Будут деньги?
 Базиль. Ничего, ничего, выигрывает. Будут. Молодчина. Играет 
как когда-то. Вот только... Ах, черту перейдет! 
 Татьяна. Какую черту?
 Базиль. Есть такая в игре, понимаешь, черта... Будто подъехал 
кто-то? А?.. (Слушает). Нет. Это мне показалось. Да, черта. Переступишь 
ее, начнешь проигрывать. Сильные умеют вовремя остановиться, уйти. 
Прежде у Якова такая сила была... Надо, Таня, уйти отсюда, Дмитрий, если 
увидит меня, плохо будет. Ведь, ты знаешь, он меня только что чуть не убил.
 Татьяна. Тебя?! А тебя за что?
 Базиль. За что?.. (колеблется). Ну черт с ним, все равно. Ведь это 
я написал на его книгу рецензию.
 Татьяна. (изумленно). На его книгу? Какую книгу?!
 Базиль. Да ты еще не знаешь? Ну ведь это его рассказы, эти, ну 
автора которых ты сегодня меня...
 Татьяна. (ошеломленно). Это его... Это он написал?!! Ты шутишь?! 
Это – неправда! Вася!!
 Базиль. Да ничуть не шучу. Он! А Варвара из каких-то расчетов 
подкупила меня и Белявского, чтобы...
 Татьяна. (оторопело). Господи!.. Это он написал. Эти... Эти… 
Когда?! Как?! Что же это?
 Базиль. Да, он. Не понимаю только, откуда он так скоро узнал, что 
это я?
 Татьяна. Господи, что же это?! (Ошеломленно, с недоумением). Но 
ведь он – большой талант, Вася! Вася! Что же это?! 
 Базиль. Да, талантлив.



268

ВІДНАЙДЕНІ  ТВОРИ                               

 Татьяна. Почему же я ничего не знала? Он никогда ни слова мне. 
Тоже – месть? Тоже, чтобы придавить?! 
 Базиль. Возможно.
 Татьяна. И вот, вот откуда это сходство: «уважение к себе», 
«творение себя», все эти слова!.. (Вдруг тихо, почти с ужасом). Вася! Но 
ведь…  ведь он просто лгал в книгах?.. Когда он писал, он ведь... Он ведь в 
это же время мстил мне! Где же тут... Нет, это так... Так все странно...
 Базиль. Я ничего не знаю. Знаю, что нам и особенно тебе надо 
сейчас же бежать отсюда.
 Татьяна. (вспыхивая). О, нет! О, теперь ни за что! Теперь я ни за 
что не уйду. Пусть идет, пусть. Я хочу посмотреть на него... Он, он написал 
эту книгу, и так … так со мной... Он, Дмитрий! Он смеет. Нет. Я хочу 
посмотреть на него.
 Из передней входит Суховий. Молча, убито идет и садится, 
устало и бессильно склонив голову на руку
 Базиль. (вскакивая). Яша?! (Понимает, со страхом). Так. Ну, 
кончен, значит, бал!
 Татьяна. Проиграл?!
Суховий не отвечает, тупо смотрит перед собой.
 Базиль. (растерянно). Ну, вот. Вот теперь. Теперь – тюрьма.
         Татьяна. Василий! Да ты скажешь мне, наконец, какая тюрьма? За что?
 Базиль. За подделку чужой подписи на векселях. Мы подписали 
два векселя на Дмитрия. Завтра срок.
 Суховий. (встает, апатично). Что же, идем домой? 
 Татьяна. Какой ужас! Для чего? 
 Базиль. «Для чего, для чего»...
 Суховий. (опять садится, трет руками лицо). Курить есть? Дай.
 Базиль. (дает закурить). Ах, Яша! Ах, Яша! Говорил я тебе 
сегодня,  когда у тебя было пять тысяч: брось, будет, идем. Чуть не ударил 
меня. «Не твое дело».
 Суховий. (апатично, вяло). Я, кажется, болен. Ужасная усталость 
и вся голова горит. Впрочем... конец всему. (Силится встать). Идем, Вася. 
 Базиль. Ну, вот, еще этого не доставало...
 Татьяна. Постойте... Куда же вы?.. Что же это творится сегодня? 
Надо делать что-нибудь. Разве нельзя достать эти деньги? Внести? 
 Базиль. Мы не можем. Если ты можешь... Ищи. 
 Татьяна. Векселя на Дмитрия? 
 Базиль. Да
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 Татьяна. (мгновение молчит; вдруг как бы озаренная какой-то 
мыслью). Скажи Дмитрию!
 Базиль. Я?! Да ты с ума сошла? Он меня чуть не убил только что!
 Татьяна. Да, да (с еще большей решимостью), я предлагаю 
сказать ему все! Слышишь? И если ты не скажешь, скажу я!
 Базиль. Для чего?! Для лишнего скандала? Да?
 Татьяна. Нет! Если он хоть на четверть верит и признает то, о чем 
он писал в этой своей книге...
 Базиль. Ах, Таня! Книга, книга! Книга одно, а жизнь другое. Вот 
мы пишем хорошие книги, а... Да что толковать! (Суховию, с отчаянием). А 
у этого мерзавца Финкельштейна нельзя?
 Суховий. Нет. Дай папиросу.
 Татьяна. Да! Хорошо!.. Я сама скажу!.. Да! Вот когда! Вот когда я  
увижу его действительно настоящее лицо!!!
 Базиль. Таня, оставь. Подумай лучше, может быть... А у Варвары 
нельзя?
 Татьяна. Нет, нет, именно у него! Именно, у него! (Слышен рожок 
автомобиля). Кажется, подъехал кто-то?.. (Бежит к окну). Автомобиль! 
Это он! Это он!
 Базиль. (пугаясь, хватая шляпу). Яша! Вставай, идем скорее! Мы 
через сад. Да скорее же!..
 Суховий. (не двигаясь, тупо). Почему? Не все ли равно?
 Татьяна. Базиль! Не уходи! Слышишь? Я тебе говорю: не уходи! 
Яков Николаевич, не уходите!
 Базиль. Чего же ты хочешь? Скандала? Драки? Убийства?
 Татьяна. Пусть! Я не боюсь. А ты трусишь? Боишься?
 Базиль. Да зачем это, безумная ты женщина?! Зачем?!
 Татьяна. Надо! Понимаешь: надо! Чем ты рискуешь? Чем? Что 
скандал? Но ты ведь можешь убежать всегда, трус ты жалкий! Чем?
 Базиль. Ладно! Я тебе покажу, что я не трус! Но если выйдет 
несчастье, я слагаю с себя ответственность. Я не понимаю, зачем тебе это 
нужно, но пожалуйста.
 Татьяна. И скажешь? Скажешь ему сам о векселях?
 Базиль. Изволь! И о векселях скажу. Изволь. Это так же разумно, 
как обращаться к... (Замолкает).
 Входит Дмитрий.
 Дмитрий. (с обвязанной платком правой рукой, вид, когда входит, 
и еще не видит присутствующих, сосредоточенно-тихий, движения 
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задумчиво медленные. Увидев Татьяну и Базиля, сразу останавливается и 
с изумлением смотрит на них. Тихо, сдерживая себя, удивленно) Что вам 
надо здесь?
 Татьяна как только он появляется, впивается в него глазами и 
напряженно следит за каждым его движением. При его вопросе быстро 
взглядывает на Базиля.
 Базиль. (волнуясь и опасливо смотря на Дмитрия). Мы, 
собственно Дмитрий Михайлович... Вы извините, пожалуйста...
 Суховий сидит в том же положении, не двигаясь и разбито 
обмякнув в кресле.
 Дмитрий. (видит Суховия, резче, но продолжая сдерживаться). 
Но что вам угодно? Почему вы здесь?
 Базиль. (окончательно оробев, от смущения и страха улыбается 
и обращается к сестре). Впрочем мы можем, я думаю, уйти...
 Татьяна. (громко, холодно). Мы к вам по делу, Дмитрий 
Михайлович! Яков Николаевич и Базиль подписали фальшивые векселя на 
наше имя. Завтра им срок. Если вы.... То есть... Да, если вы не признаете их 
своими (к Базилю) – так, кажется? – то им грозит суд и тюрьма.
 Дмитрий. (в крайнем негодовании). Фальшивые векселя?!.. 
Позвольте.. Почему же ко мне?!.. (Вдруг хохочет). И еще фальшивые 
векселя?!.. Замечательно!.. Ай-да гении! Художники!
 Суховий садится ровно и пристально, тяжело начинает 
смотреть на Дмитрия.
 Татьяна. Дмитрий Михайлович! Вы хотите признать эти векселя 
своими? Мы обращаемся к вашему благородству. Мы в ваших руках. 
 Дмитрий. (вдруг приходя в бешенство). Вы, вы обращаетесь ко 
мне?! Ко мне?! Вы растоптали, осмеяли, оплевали меня и вы... Ко мне?! 
Да ведь это невероятная наглость, издевательство! Благородство? Вы 
смеете... о благородстве?! О, я вам покажу теперь благородство! (Злорадно, 
с ненавистью смеется). А-а, голубчики, гении, талантливые критики, 
счастливые любовники дамочек, я вам теперь покажу-у!.. Да, вы в моих 
руках...
 Базиль. Идем, Татьяна... Яша, вставай...
 Дмитрий. Благородство? С кем? (На Суховия). С этим 
подделывателем векселей, фатом, соблазнителем дур и шулером? Да? Да? 
 Суховий резко выпрямляется.
 Дмитрий. Что, гений, не верно? Разве вас только что не поймали в 
шулерстве и не вышвырнули из клуба?! Нет?! 
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 Татьяна. (в ужасе). Ты лжешь!!
 Суховий. (вскакивает на ноги, дрожит, пронзительно, в 
исступлении кричит). Подлец!!
 Дмитрий. Что-о?! (бросается к нему, подняв кулаки. Но вдруг, 
как бы приведенный в себя собственным криком и болью в раненной руке, 
сразу останавливается, удивленно смотрит на всех и медленно, с испугом 
отходит в сторону).
 Базиль. (хватая за руки Суховия, не пуская, испуганно). Яша, 
Яша не надо! Драгоценный, голубчик, идем, плюнь, брось... Не надо. Сядь. 
Идем, Таня!..
 Суховий. (шепотом, дрожа). Нет, пусти меня! Пусти меня! Я ему, 
негодяю... Пусти меня...
 Татьяна. Яков Николаевич! Успокойтесь! Не надо!
 Дмитрий. (крепко жмет больную руку, закрыв глаза и криво 
улыбаясь от боли. Мгновение стоит так, потом, слегка сгорбившись, не 
глядя ни на кого, подходит к Суховию и Базилю, сумрачно, тихо говорит). 
Я очень прошу извинить меня.
 Все сразу затихнув, удивленно смотрят на него.
 Дмитрий. Да, это недостойно с моей стороны Я векселя признаю 
своими, я очень понимаю и... беру все слова свои назад. А ты, Татьяна, 
можешь брать детей и уходить куда ты хочешь. Деньги на переезд и 
вообще... я могу дать хоть сейчас, или когда тебе угодно. И еще раз прошу 
простить меня... И прошу... оставить меня одного, я… мне... я очень устал. 
(Торопливо идет к столу).
 Базиль. Дмитрий Михайлович!... Драгоценный, голубчик! 
Позвольте  вас... Вы не поверите...
 Дмитрий. (страдая). Нет, нет, только ничего не надо, не надо. 
Ничего тут нет... Я прошу уйти... Пожалуйста...
 Базиль. Хорошо, хорошо! Слушаюсь! Идемте! Таня, Яша! 
Идемте!
 Суховий все время стоит неподвижно, бледно, иронически 
улыбаясь. Взглядывает на Татьяну, сразу резко поворачивается и быстро 
выходит.
 Татьяна. (пристально, испытывающее следит все время за 
Дмитрием. Тихо). Я могу сейчас уехать, Дмитрий Михайлович?
 Дмитрий. Да, да, пожалуйста... Прости, я забыл, вот деньги... 
(Торопливо вынимает из бумажника деньги). Вот здесь пока... несколько 
сот, но завтра я... все устрою. Пожалуйста.
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 Татьяна. Прощай, Дмитрий. (Не сводит с  него пытливых глаз).
 Дмитрий. Прощай, Таня. Еще раз прости и... если можешь, я 
просил бы... скорее уехать. Вещи и все прочее… можно потом, а уехать 
сейчас... Я прошу... не гоню, а прошу...
 Татьяна. Хорошо. Я уеду сейчас. Прощай, Дмитрий.
 Дмитрий. Прощай. (Быстро отходит к столу).
 Базиль. (шепотом). Идем. Надо послать за извозчиком. Да, Таня?
Татьяна молча идет из комнаты, несколько раз оглянувшись. Базиль за ней.
 Дмитрий. (стоит у стола спиной к ним, перебирая бумаги и 
перекидывая их с места на место, пока Татьяна и Базиль не выходят. По 
уходе их садится в кресло, охватывает голову руками, стонет, качается 
из стороны в сторону. Потом сразу вскакивает, как бы собираясь бежать 
за Татьяной, сжимает кулаки, но тут же испуганно шепчет). Нет, нет, 
нет... (И опять садится, протянув руки на стол и положив на них голову...).
 Татьяна, тихо входит, медленно приближается. Смотрит робко, 
даже с испугом, широко раскрыв глаза и не сводя их с Дмитрия.
 Дмитрий, как только открывается дверь, быстро оборачивается 
и с недоумением смотрит на Татьяну.
 Татьяна. (остановившись, волнуясь и продолжая по-прежнему 
смотреть на него, молчит).
 Дмитрий. Ты что, Таня?
 Татьяна. (робко, чуть слышно, виновато). Я хочу вернуться к 
тебе. 
 Дмитрий. То есть, как?! Как вернуться?! (Встает).
 Татьяна. Как прежде... к тебе... Помнишь, ты сам сказал когда-то, 
чтобы пришла и так сказала... Если сама захочу... 
 Дмитрий. И ты... теперь хочешь?!
 Татьяна. Да.
 Дмитрий. (коротко кашляет, растерянно улыбается). Прости, 
Таня я несколько неясно... понял. То есть, я понимаю... Но почему?! Ведь 
ты же хотела с... с этим... Ты ведь любишь его!
 Татьяна. (горячо, торопливо). Нет! Это была ужасная ошибка. Я 
тебе все расскажу... Я никогда не любила его. Только тебя, я это сегодня 
увидела... (Робко опять). Ты не хочешь?
 Дмитрий. Я не хочу?! (Шагнув к ней, сразу останавливается). Я 
не понимаю... Здесь нет обмана, насмешки? Таня, ведь...
 Татьяна. (с болью). Ох, не надо так, не надо! (Протягивает к нему 
руки).
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 Дмитрий. (хватая руки). Ну, прости, ну, прости, это глупо, 
хорошо, но это так неожиданно... 
 Татьяна. (прижимается к нему, как дитя, гладит его руки, плечи). 
Только ты, только ты все время… Митя, только ты!
 Дмитрий. (обняв ее). Таня! Ничего не понимаю... Но... Но ведь, 
ведь ты все равно уйдешь от меня!
Татьяна. (испуганно, в изумлении). Почему?!
Дмитрий. (смущенно, с болью). Почему? Да разве с таким можно жить?.. А 
мохноногое?.. Ведь я же измучу тебя, истерзаю, загрызу. Уже, уже чувствую 
это, вот и сейчас уже оно рычит во мне! Вместе с радостью, страшной 
неожиданной радостью, уже... боль, уже мука!
 Татьяна. Мучь! Что хочешь! Ничего не боюсь! Никаких мохноно-
гих! Пусть рычит! Только не прогоняй.
 Дмитрий. Не боишься?!
 Татьяна. Не боюсь! Будем вместе бороться. С тобой ничего те-
перь не боюсь! (Хочет обнять).
 Дмитрий. (слегка отстраняясь, криво улыбается). Постой, скажи 
мне...
Татьяна. (испуганно). Да... 
 Дмитрий. Скажи, ты... ты.... была его? 
 Татьяна. (с болью). Митя, не надо!..
 Дмитрий. (грубо, с мукой встряхивая ее). Ну, да говори же! Ну?
 Татьяна. Потом, Митя! Потом я все тебе...
 Дмитрий. Нет, сейчас! Сейчас говори! Была? Да? Да? Говори же! 

(Вдруг, не то со стоном, не то с глубоким вздохом). Ах!.. (Бурно обнимает 
ее, притягивает к себе и со злобой, ревностью, любовью и болью впивается 
ей в губы долгим мучительным поцелуем).

КОНЕЦ.
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ЛІНГВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ
ВІД АВТОРА-УПОРЯДНИКА

ВІД БІЛІНГВІЗМУ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ В. ВИННИЧЕНКА
ДО СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ
(проекція в сьогодення)

 
 Русский язык знаю довольно неплохо, а украинским поль-
зовался нечасто, так уж складывалось по жизни. Все напряги во-
круг «государственного языка» считаю надуманными.

Російськомовний прозаїк О. Суржавський
у приватному листі до С. Колісника

РОЗПОВІДЬ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА
про те, як Майк Найден підвозив у своєму авто Ліну Костенко і при 
цьому мав необачність поруч із нею посадити Татьяну Толстую.
 «Імєя сквєрний нрав», Толстая не припускала, що в когось 
він може бути «болєє сквєрним». І це була її тактична помилка, бо як 
тільки Толстая примостилась біля Ліни Василівни, то безцеремонно 
поцікавилася:

– А ви кто будєтє?
– Українська поетеса, - відповіла Ліна Василівна.
– А што, развє у вас єсть своя літєратура? – наївно здиву-
валася Татьяна Толстая.
– Я вам зараз це доведу, –  відповіла Ліна Василівна і для 
кращої переконливості вчепилася в патли Толстої.

 Траса була швидкісною. Бідний Майк вижимав зі свого заліза 
сто сімдесят миль і в дзеркальце злякано позирав на діалог двох куль-
тур, що вже доходив до кульмінаційного катарсису, бо Толстая, про-
слухавши емоційну лекцію Ліни Василівни про паразитарну культуру й 
культурне донорство від Гоголя до Ахматової, з криками: «Ухажу! Уха-
жу!» –  намагалася вийти геть із автомобіля Майка Найдена, якого ря-
тувала від очевидної халепи шалена швидкість. Тож саме американсь-
кому українцю Майку Найдену має завдячувати російська література за 
життя Татьяни Толстої, що могло прикро обірватись на американському 
автобані.
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1
 Під  білінгвізмом  (двомовністю), як  відомо,  розуміють  володіння  
двома  мовами.  Разом з тим, існують  усталені,  енциклопедичні  виз-
начення  авторської  двомовності:   «Білінгвізм  письменника – вільне  
володіння  рідною  і  ще  однією  мовою  не  лише  в  усьому  спілкуванні,  
а  й  у  написанні  літ.-худ. творів.  Багатовікова  історія  літератури  народів  
світу  знає  чимало   письменників-білінгвістів.  Так,  у  літературах  сх. 
слов’ян  18 – початку 20ст.  носіями  літ. – худ. укр. – рос. білінгвізму   
були  Г.Квітка – Основ’яненко,  Є.Гребінка,  Т.Шевченко,  М.Старицький,  
Леся  Українка,  рос.-укр.  М.Вовчок,  укр.-польськ.  І.Франко…  За  часів  
СРСР  в  умовах  зросійщення  у  нац. літературах  запроваджувалася  
практика  паралельного  написання  твору  рідною  та  другою  (пере-
важно  російською)…  Б[ілінгвізм]  п[исьменника]  спирається  як  на  
суб’єктивні  передумови  (тривале  перебування  письменника  далеко  
від  батьківщини),  так  і  об’єктивні  (продиктовані  сусп.- політ. чинни-
ками,  держ. мовною,  нац. політикою)».  
 Вагомим  додатком   визначення є  твердження  Ю. Дешерієва  
про  обов’язкову  умову  білінгвізму:  досконалість  знання  обох  мов  
і  мислення  кожною  з  них  без  перекладу  з  однієї  мови  на  іншу. Л. 
Супрун  уточнює  російського  мовознавця:  «Для  індивідуального  не-
авторського  білінгвізму  достатньо  загальної  дефініції.  Індивідуальний  
авторський  білінгвізм  є  повноцінним   тільки  за  умови  дотримання  
зазначеної  похибки».  
 Якщо  розглядати  неавторський  білінгвізм,  то  неодмінно  
постає  питання  правильного  розуміння  поняття  рідної  мови.  Так,  
Н. Шумарова  рідною  називає  мову,  яка  є  засобом  засвоєння  знань  
про  навколишній  світ  у  перші  роки  життя,  засобом  формування  
пізнавально – комунікативних  навичок  в  одномовному  чи  багатомов-
ному  середовищі.  Рідна  мова  у  спілкуванні  з  носіями  цієї  ж  мови  для  
суб’єкта  є  функціонально  першою.  Але  при  переході  на  іншу  мовну  
систему  в  певних  мовленнєвих  ситуаціях,  вона  стає  функціонально  
другою.  Функціонально  першу  мову  обирають  держава  і  суспільство,  
що  забезпечує  їй  високий  рівень  престижу.

2
 Аналізуючи  мовну  ситуацію,  що  склалась  в Україні  на  
сьогодні,  варто  зазначити,  що  білінгвізм  став  своєрідною  потребою  
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для  самоутвердження  в  сучасному  соціумі,  хоча  в  більшій  мірі  про-
явились  у  житті  суспільства,  на  жаль,  білінгвальні   аспекти-негації.  
Т.Предчук,  наголошуючи  на  негативному  впливі  двомовності  на  
шкільний  навчально- виховний  процес,  посилається  на  відомі  
наукові  авторитети.
 Так,  О. Потебня  вважав, що  використання  двох  мов  руйнує  
цілісність  мислення,  оскільки  думка,  оформлена  однією  мовою,  ма-
тиме  свою,  особливу  ідею,  яку  не  можна  передати  при  безпосеред-
ньому  перекладі  на  іншу  мову;  іншими  словами,  білінгв  змушений  
до  розумової  діяльності  в  двох  паралельних  сферах,  що  сприяє  
роздвоєності  мислення.   
 О. Пінчук  зазначив,  що  поширення  т.зв. суржику  породжує  
напівкультуру,  особливо  серед  російськомовних  українців.  Мовоз-
навець  вважає,  що  «втрата  рідної мови,  погане  її  засвоєння  або  
руйнівний  вплив  на  мислення  іншої  мови  породжує  «мертві  зони»  
в  макрополі  духовності  людини,  зменшує  її  духовний  потенціал,  
множить  в  суспільстві  «напівкультуру».  
 Проте  говорити  про  беззаперечну  шкідливість  білінгвізму  
не  можемо,  оскільки  володіння  двома  мовами,  за  Л. Щербою,  дає  
можливість  мовцю  відділити  думку  від  знака,  визволити  її  з  полону  
слова  за  допомогою  зіставлення  різних  форм  вираження.  
Поряд  з  розглянутою  нами  проблемою  двомовності,  мовна  ситуація  
в  Україні  характеризується  переходом  значної  частини  мовців  на  
українське  мовлення.  Контактування  двох  мов  у  свідомості  мовців  
приводить  до  феномену  мовленнєвих   запозичень  з  контактної  
мови.  Тому,  як  стверджує  В. Мусієнко,  сьогодні  соціолінгвістичну  
значущість  становить  «виразна  тенденція  до  включення  лексичних  
українізмів  у  російське  мовлення».  
 Хто  є  російськомовною  особистістю  в  Україні  ХХІ ст.?  Це  
людина,  яка  загалом  добре  володіє  російською  літературною  і  роз-
мовою мовою  чи  просторіччям.  Це  пояснюється  тим,  що  значні  гру-
пи  російськомовного  в  першому  поколінні  маргінального  міського  
населення,  яке сформувалося внаслідок активної урбанізації,особливо  
у  70 – 80-і роки,  і  було  соціальною  базою  так  званого  суржику, з 
полегшенням повернулися у лоно української мови. Їхні діти, які  вихо-
вувалися  й  навчалися  здебільшого  в  російських  садках  і  школах,  в  
основному  пристойно  оволоділи  російською   мовою,  маючи мовне  
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оточення  і  здатність  дитячої  психіки  до  засвоєння  мови.  Таким  чи-
ном,  теоретично  поле  негативної  інтерференції  кардинально  звузи-
лося.  Проблема  культури  російської  мови  в  Україні,  що  гостро  стоя-
ла  в  70 – 80-і роки ХХ ст..,  зникає  разом  з  її  маргінальними  носіями.  
Натомість,  вважають науковці,  виникає  питання  національного  
варіанта  російської  мови.  

3
 Хоча на сьогодні ще не існує «історії української 
російськомовної літератури»,  проте необхідність її створення, на думку 
Н. Мазепи, вже очевидна й неодноразово озвучена. Літературознавець 
нагадує, що за часів існування в інституті літератури ім. Т. Г. Шевчен-
ка окремого відділу російської літератури, його керівник Н. Крутікова 
наголошувала на важливості дослідження російськомовної літератури 
України, яка розвивалася в ній фактично завжди. На заваді широкого 
дослідження в цьому напрямі, як відомо, стояли ідеологічні догми, в 
результаті чого «з’ясувати реальний характер російсько-українського 
діалогу було неможливо».
 Говорячи про сучасну методику викладання російської 
літератури у вищих навчальних закладах, І. Козлик наголошує на 
необхідності «подолати ті  стереотипи сприйняття, на яких базувалися 
офіційна радянська парадигма висвітлення історії російської літератури 
та історії російсько-українських літературних взаємин, котра не була 
орієнтована на науково об’єктивний, усебічний розгляд об’єктивного 
матеріалу, а ілюструвала певну історіософську схему патріотично-
ідеологічного штибу й артикулювалася суто ідеологічно спрямованою 
риторикою».
 До таких стереотипів І. Дзюба зараховує насамперед  
«клішовані уявлення», як-от: 
 про особливий характер взаємин між російською та 
українською літературами як літературами братніми;
 про особливу «всесвітність» російської літератури;
 про Росію як провідника України до європейської цивілізації;
 про виключно позитивний вплив російської культури на 
українську;
 про вищість російської літератури;
 про втрачений радянський культурний простір тощо.
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 Уявлення, марковані вказаними стереотипами, не врахову-
ють політвекторності, суперечливості та наслідкової неоднозначності 
ситуації культурного пограниччя, в якій об’єктивно протягом тривалого 
часу перебувають і надалі перебуватимуть українська й російська куль-
тури. Втім, І. Дзюба справедливо додає: «До честі російської академічної 
науки треба зазначити, що вона «спокійнісінько ігнорувала», скажімо, 
тезу В. Бєлінського про те, що «тільки возз’єднавшись із Росією, 
Малоросія відчинила собі двері до європейської цивілізації», (…) і, 
навпаки, дуже активно досліджувала вплив старої української культу-
ри (ХVII-XVIII ст. ст.) на російську, роль першої в становленні другої, 
а також її (української культури) роль як провідника європейських 
тенденцій».
 Сьогодні ми можемо стверджувати, що наш час кардинально 
змінив гуманітарну ситуацію в країні: вироблено теоретичне підґрунтя, 
головні стратегії, методичні засади, які дають змогу звертатися до кон-
кретного матеріалу, дискутувати, аналізувати й готуватися до створен-
ня справжньої наукової історії російськомовної української літератури 
від самого початку й до новітніх часів.
 Звісно, мова сама по собі є носієм національної картини світу, 
що сприймається тільки як аксіома, але Н. Мазепа наводить тверджен-
ня П. Михед також як беззаперечну істину: «Однак національні почут-
тя, емоції можуть бути виражені мовою іншого народу». Поглиблюю-
чи тезу про необхідність творення історії російськомовної української 
літератури, дослідниця знову цитує названого науковця, цього разу 
сподівання, що врешті «…прибере органічне пояснення таке явище як 
двомовність українських письменників і поетів від Квітки до Кисельо-
ва».
 Щодо двомовності на теренах України загалом, то це «явище 
надзвичайно специфічне й водночас недостатньо досліджене. Сьогодні 
ми вже маємо підстави вважати, що рух цей односторонній – від 
російської мови до української, і ніколи від української до російської».

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ВІДСТУП НА ОСНОВІ ДІАРІУШУ 
ТА ЕПІСТОЛЯРІЮ

 Для подальшої розгорнутої розмови щодо причин вимушеної 
двомовності нам необхідно зробити невеликий історико-літературний 
екскурс і звернутися до реального літературного та видавничого 
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досвіду таких непересічних особистостей, як Є. Чикаленко, В. Винни-
ченко та М. Коцюбинський. 
 Показовою щодо питання російськомовного авторства є 
діяльність «молодших петроградських українців», яку Є. Чикален-
ко вичерпно характеризує: «…Але все-таки критикувати діяльність 
«старих» вони не перестали, навіть Винниченка не вважали за сво-
го і гаряче та різко нападали на нього за участь його в російській 
літературі. Коли приїхав Винниченко з Москви на переговори з Алек-
сандринським театром щодо постановки своїх п’єс, то Ярошенко та 
інші молоді петроградці у мене в номері готелю напали, так само, 
як і шаповалівська «Українська Хата», на Винниченка за те, що він 
ставить свої п’єси на російській сцені та пише в російських журна-
лах. Винниченко доводив їм, що він пише по-українському, а російській 
сцені та журналам дає тільки переклади, зазначаючи це, хоч йому 
за переклади платять значно дешевше, як би платили за оригінальні 
праці. Але Ярошенко і К° вимагали, щоб він зовсім не давав перекладів 
росіянам, а коли з української літератури та сцени він не може, як 
каже, проіснувати, то нехай ліпше «чоботи шиє», ніж має збагачува-
ти російську літературу». 
 А тим часом перебуваючи на еміграції, В. Винниченко 
постійно відчував матеріальну скруту, позбутися якої означало засісти 
за літературну працю. 
 Драматизм ситуації зафіксовано у Щоденнику  Є. Чикаленка: 
«Нема ні статей цікавих, ні веселих, дотепних фейлетонів, а сама 
хроніка. Люди, що могли б писати, з яких могли б виробитися добрі 
журналісти, всі заробляють хліб службою, бо ми не можемо оплатити 
їхньої пращ. З-поміж українських письменників тільки С. О. Єфремов 
живе виключно літературною працею, але й виробляє він 50–75 руб. 
на місяць, не більше. Добре, що він нежонатий, живе аскетом, а 
чоловікові з родиною на такі гроші прожити не можна. При таких 
заробітках, очевидно, нікого не приваблює праця на письменницькій 
ниві і вона держиться всякими випадковими дилетантами, які 
уділяють їй лиш свій зайвий час. Я не кажу про молодь, про студентів, 
що ведуть в газеті хронікальні відділи і якось перебиваються на 30 руб. 
місячного заробітку. О. Пчілка купила в Олеся для «Р. Краю» його нову 
п’єсу на три акти «По дорозі в казку» за 300 руб. з правом зробити 3 
000 відбиток. Такий заробіток письменника українського випадковий. 
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Пчілка сподівається і «Р. Край» підвеселити цим твором, і щось виру-
чити за нього з продажу відбиток. Але важко на це сподіватися, бо 
1-й том Олесів, виданий в 1906 році, досі не розійшовся і наполовину. 
Взагалі кепські наші справи».
 Отже, становище українського літератора на початку XX 
століття, змушеного жити виключно за рахунок гонорарів, було 
відчайдушним. Так, М. Коцюбинський скаржився в листі до В. Гна-
тюка 28 лютого 1908 року: «Служба ледве-ледве дає шматок хліба, а 
література!.. Соромно навіть признатися представникові культурної 
нації. Єдиний спосіб – писати  по-російськи, але коли я досі цього не 
робив, то вже тепер не зроблю. А тим часом факт, що мої російські 
перекладачі дістають в кілька разів більше за переклади, ніж я за 
оригінал».
 Аналогічного листа, сповненого болем за нужденне, – по суті, 
катастрофічне! – становище І. Франка, М. Коцюбинський адресує і 
В. Винниченку: «Мене охопив не тільки жаль, а якийсь жах. 35 літ 
напруженої праці і боротьби, цілий вік біда, злидні, ворожнеча, безу-
мна трата сил, енергії, здоров’я - і от результати: лежить розбитий, 
в нужді, бо ж він тільки те й мав, що заробляв літературною пра-
цею». У цьому невтішному зізнанні М. Коцюбинського є констатація 
тієї реальності, яка ставила перед нелегким вибором і самого Винни-
ченка: «єдиний спосіб – писати  по-російськи».  У 1908 – 1913 рр. тиск 
обставин, пов’язаних із цим фактором, був для Винниченка особливо 
драматичним.
 Є. Чикаленко (20 лютого 1912 року):
 «Щоб удержати його в українській літературі, я нагадав 
Винниченкові його обіцянку писати до «Ради» і обіцяв йому плати-
ти по 10 копійок за рядок в надії, що половину доплачуватиме Това-
риство підмоги літературі, науці і штуці, а редакція «Ради» плати-
тиме від себе по 5 копійок, але попередив його, що я не друкуватиму 
його публіцистичних творів у белетристичній формі, наподобу його 
оповідання «Честность съ собой», бо вважаю такі його писання не 
мистецькими.
 …Російські видавництва багатіють від того, коли в них пи-
шуть найталановитіші письменники: Андреєву, кажуть, платять 
по рублю за слово і самі наживають сотні тисяч. А українські ви-
давництва від співробітництва найталановитіших письменників мо-
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жуть дійти до банкротства! Передплата  не  оплачує  й   мінімальних  
видатків,   а  коли  значно побільшиться гонорар письменникам, то 
вичерпаються всі джерела, що оплачують дефіцити.
 Наше господарство таке, що нам вигідніше держати де-
сяток кіз, ніж одну корову, бо дешевше утримання. Тепер газета 
заповнюється писанням, що оплачується по 1-2 копійки і їй не по 
кишені платити за багато рядків по 5 копійок. Крім того, Товариство 
підмоги... не матиме грошей, щоб доплачувати за багато рядків.
 Таким робом, твори Винниченка та Коцюбинського ми може-
мо давати тільки зрідка, як великопразникову страву».
 Ображений на різку, часом некваліфіковану, несправедливу 
критику та на жорсткі тематичні й обсягові обмеження в українських 
виданнях, Винниченко скаржився М. Коцюбинському, що його «випи-
хають» з рідної літератури: «Пишу зараз велику повість по-російському. 
Надокучила мені сльозливо-розсерджена критика українська. Надо-
кучили всякі перепони і цензури моральної поліції всяких добродійних 
дурнів і лицемірів. Хай їм біс! Коли випихають, то я й упиратись дуже 
не буду. Піду туди, де хоч трохи прихильних до мене людей сподіваюсь 
знайти. Бути довго в ролі enfant terrible скучно. Та ще й досадно 
коли говориш серйозно і зовсім не для того, щоб лякать, – щоб  по-
говорить, обміркувать, самому повчитись, а тобі тільки плюються, 
лаються, й ґвалтують, затуляють вуха». Ці слова Винниченка не у 
всьому справедливі щодо власної творчості. Принаймні за два місяці до 
цитованої кореспонденції його адресат із захопленням писав: «Стежа-
чи за Вашою літературною роботою, я все сподіваюся од Вас чогось 
великого, дужого, що спалахне і заблищить як вогонь на нашому сірому 
літературному полі. Всі дані на Вашому боці: молодість, свіжість і 
«дерзновеніє»; Ваш розмах широкий і знання різних сфер людського 
життя. Читаючи Ваші роботи, я собі кажу: гарно, прекрасно, але він 
дасть ще щось більше, щось краще, він мусить дати».
 Тепер же М. Коцюбинський, не зраджуючи притаманної йому 
тактовності, 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? 
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Хіба для Вас таку велику, таку рішучу має вагу те, що скаже той або 
інший? Хіба, на решті, Ви думаєте, що у нас є серйозна критика, як у 
людей? Тим часом дуже несправедливі до свого читача, навіть кривди-
те його. Ви маєте кращого читача, якого можна мати, - молодь! [...] 
Чого ж Ви хочете? Не можна ж європейською міркою мірять наші 
відносини. Наш читач не настільки культурний ще, щоб додумавсь до 
безпосередніх зносин з письменником, щоб свої симпатії виносив з хати 
на вулицю, давав, сказати б, реальний знак свого існування. Те, що є в 
людей, у нас не скоро буде, особливо, коли наші люди, творці культу-
ри, з легким серцем покинуть свій народ та перейдуть до багатших. 
З нашою ж критикою не можна справді серйозно рахуватись: вона 
далеко слабша од белетристики. Дуже гірко мені було читати Ваші 
слова, досадно на Вас і за Вас навіть, бо певний, що коли Ви перейде-
те на російський грунт, то тільки собі на шкоду. Письменник (поет, 
белетрист) не може безкарно змінити мову: вона помститься. Не 
гнівайтесь за одверто сказане слово; мені здається, що я маю право 
на се, як людина, що може найбільше цінить Ваш талант і любується 
їм як дорогим скарбом нашого народу». 
 В 1909 - 1915 роках Винниченко активно друкувався у 
збірниках «Земля», журналі «Заветы», для яких і писав деякі твори 
російською мовою. Аналогічного листа Винниченкові прислала, зокре-
ма, й Леся Українка (лист досі не відомий). Про це Винниченко писав 
Чикаленкові 23 березня 1913 року: «...українські патріоти хвилюють-
ся від благородного гніву на мене, що я переходжу до росіян. А мабуть 
ні один не спитає ні себе, ні мене, чи я маю що їсти... Та що казати про 
«рядових», коли Леся Укр.[аінка] і та накинулась була на мене за це. Я 
їй вияснив, і вона зрозуміла». 
 Здається, причина появи російськомовних творів В. Винничен-
ка банальна, але невідворотна: «чи я маю що їсти...». Проте останню 
крапку над «і» Винниченко ставить в листі до Є. Чикаленка – ставить  і 
як письменник, і як громадський діяч, і як патріот України, окреслюю-
чи увесь той комплекс зовнішніх факторів і внутрішньої боротьби, які 
супроводжували митця на шляхах його долі: « 23/VІІ. Ви пишете, що 
боїтесь, що я стану російським письменником. Скажу щиро: велика 
є спокуса до того. Тим паче тепер, коли на мене чомусь в Росії почи-
нають звертати увагу. Ось тижнів три тому я дістав  запрошення 
від нового товариства російських письменників «Содружество» взяти 
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участь в їхніх збірниках. Мене вважають за «кита», як пише приятель, 
на якому держатимуться ці збірники.  (Запрошено найвидавніших 
російських письменників – Андреєва, Арцибашева, Купріна і т.д. Мені – 
одна з найвищих плат (300-400 руб. за аркуш). Мені пишуть, що мною 
дуже цікавляться, захоплюються.
 Потім єсть якесь «Всероссійское бюро», яке розсилає по 250 
газетах оповідання і статті відомих літераторів. Туди я також 
дістав запрошення. І «Земля» гонить, щоб я швидше готував переклади 
III і IV т. своїх оповідань. «Знаніе» повторює своє запрошення. Переді 
мною розгортається широке російське море. Серед лайок, якими мене 
обсипали «ортодоксальні моралісти», я читаю часом у російській пресі 
таку прихильну критику, якої ніколи не чув від своїх. Мало того – там 
не тільки хвалять чи лають – починають розбирати, що найбільш мені 
потрібно. Я бачу свої хиби й дефекти, я вірю критикам (деяким) і це 
мене навчає. Я вже не кажу про матеріяльний бік – я дістаю гонорар 
за свою працю, а не філантропію «фонду запомоги», яка болюче ріже 
мою гордість і жагуче бажання бути на своїх ногах.
 Спокуса дуже велика і я не знаю, як я вийду з неї. Коли я себе 
почуваю здоровим, коли у мене є багато сил, я чую, що з легким і 
радісним серцем вистою проти всяких спокус, свідомо стану на березі 
російського моря і не вийду з меж нашого невеличкого українського 
степу. Але в тому й біда, що здоровим себе я не часто почуваю. Сили 
йдуть на всі боки і часто я почуваю себе не гідним до боротьби з спо-
кусою. А крім того, одгукується та травля, яку провадило й прова-
дить проти мене наше громадянство з критиками на чолі. Каламут-
ною хвилею здіймаються старі незаслужені образи в хвилини втоми, 
безпомічність, пониження.
 Єдиним світлим пунктом в моєму літературному минуло-
му були завжди Ви, Євгене Харламповичу, не дивлячись на те, що Ви 
багато спричинилися до тих літературних і громадських образ, які я 
мав. І що б не трапилось, цього світлого пункту я ніколи не забуду. 
Хто знає, коли б не було ні Вас, ні Єфремова, чи був би я в українській 
літературі? Та ще коли б зустрів ще з парочку Василь-Пилиповичів!  
Добре, що я трохи окріп, коли на мене накинулись Василі Пилиповичі за 
мою «неморальність» і мені вже не так страшна була їхня критика, 
як тоді, коли Василь Пилипович розніс мою «Красу і силу». Але не будь 
Вас, не знаю, чи насмілився б я ще раз говорити й таким sui generis 
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«патревотом» моралі.
 Я вже не жаліюсь, Євгене Харламповичу, я вже настільки 
досвідчений, що знаю всю марність жалів. Треба бути дужим, треба 
вміти міцно стояти на ногах, які б вітри не дули. Тоді буде й твоя 
перемога, і жалі зникнуть.
 Повторяю, тільки тоді мене бере жаль за образи й травлю, 
коли я себе чую втомленим, без сил, хворим. Тоді мене бере негарне, 
неблагородне бажання помститись – «ось же я вам одплачу». Але 
це бажання все рідше й рідше буває, хоч я і втомлений. Це через те, 
що це почуття зустрічає розум, який з ним не погоджується. Навіть 
тоді, коли від якого-небудь «свого» бачу явне бажання просто образи-
ти мене, напакостить мені, прикрившись плащем «критики» – навіть 
тоді я розумію, що теперішні «свої», теперішні проводирі українського 
народу – ще не народ, що моє діло – бути чесним і щирим, не вважаючи 
ні на що. Моє діло служити тим, які дали мені життя, служити всім 
своїм життям, служити так, як я по щирости і розуму вважаю за 
найкраще. І через це мені здається, я ніколи не буду російським пись-
менником. Можливо, що я років на два – на три одійду від української 
преси, можливо, що я таки наберусь відваги і порву з «ЛНВісником» 
раз на все, можливо, що ні з одним українцем (інтеліґентом) я не схочу 
мати діла, але перестати бути сином свого народу, перестати слу-
жити тим, кому я хочу служити – цього не буде. І я не певен, що, не 
дивлячись на крик, який підіймуть наші інтелігенти, радіючи з мого 
«ренегатства» – настане час, коли буде оцінено як слід, на чийому 
боці дійсне служення українському народові (народові, масі селянства 
й робітництва, а не тим, які тепер зовуть себе проводирями його). І 
не для цього я буду служити, не для того, щоб мене колись так чи сяк 
цінили. Ні, я служитиму через те, що інакше не можу, як не можу 
дихати вухами чи очима, Бо це єсть та точка, в якій «чесність з со-
бою» (гармонія чуття і розуму) приросла до мене. От через що, Євгене 
Харламповичу, я не зможу бути російським письменником.
 Пишу Вам про це через те, що Ви можете розуміти такий 
стан, коли людина не може робити чогось іншого як те, що робить.
 А через що хочу відійти від української преси тепер? Скажу 
одверто: я втомився. Кожну річ, яку я задумую для української публіки, 
я мушу перш усього перевірити, чи не викличе вона поголовного обу-
рення. І вже через це одне та річ стає нудною для мене, я кидаю її. 
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Потім мені надокучили нотації критиків. Який би поганенький критик 
не був, він вважає за свій обов’язок, за добрий тон вилаяти мене (не 
розібрати думку, образ, картину, а тільки вилаяти). А як у нас більше 
нікого нема, то тут же удвоє похвалити Коцюбинського.
 Це стало таким уже звичним і банальним, що я просто не 
можу читати українських «критиків». І мені хочеться спочинути, 
зникнути, щоб мене забули і я забув усю цю дріб’язковість, злобність, 
роздратованість».
 Є. Чикаленко скрупульозно переписав листа у щоденник з ко-
ментарем: «Отакого многозначного листа написав мені В. К. Винни-
ченко. Мені дуже тоді було ніколи, але хотілось зараз же відповісти 
йому, наспіх написав приблизно так:
 Ви раз у раз, навіть занадто часто говорите про «чесність 
з собою», а в останньому листі якраз розминулись з нею. Не треба 
нарікати на українську критику, бо вона раз у раз ставила Вас на пер-
ше місце за хист, за талант і тільки дорікала за моралізаторство. А 
російська критика хвалить Вас тільки чорносотенна, а порядна – лає 
за «пасквілі» на визвольний рух», і коли Вас запрошують всякі видав-
ництва, то тільки через те, що Ви стали сенсаційним письменником, 
якого читають з цікавістю і праві, і ліві.
 Російські видавництва Вам платять так, як не можуть 
оплатити українські, а через те Ви й хочете перейти в російську 
літературу. Так просто й треба говорити, і ніякої зради і ренегатства 
тут нема, а треба тільки, хоч з втратою для себе, видавати російські 
твори в українських перекладах, а на російських творах зазначити, що 
вони перекладені з українського рукопису.
 Врешті, я вважаю, що Ви зостаєтесь українським письмен-
ником, який тільки ходить «в отхожій промисел», на заробітки в 
російську літературу.
 От і все. Не знаю, що відповість Вол. Кир. Винниченко на мого 
листа і чи й відповість?»
 Винниченко відповів, про що засвідчує запис Є. Чикаленка від  
20 серпня: «Дістав листа від В. Винниченка, в якому він пише, що напи-
сав усім видавництвам російським, які його запрошували, що даватиме 
їм тільки переклади з українських рукописів, а оригінали друкуватиме 
вже після того, як будуть видані переклади. Очевидно, він вирішив, 
що таки повинен зостатись українським письменником, який тільки 
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ходить «на заробітки» в російську літературу».

4
  Не  потребує  доказів  той  факт,  що  кожна  культура  знаходить  
своє  відображення  в  мові,  яка,  у  свою  чергу,  має  усвідомлюватися  
як  феномен  культурно-історичного  середовища,  що  втілює  в  собі  
історію,  звичаї  певного  народу  і  сприяє  пізнанню  світу,  зберіганню  
і  передачі  знань  прийдешнім  поколінням.
  Проте  оволодіння  мовою  лише  на  комунікативному  рівні  
не  дає  можливості  сприйняти  її  специфіку  як  відображення  си-
стеми  культурних  цінностей,  на  основі  яких  будуються  конкретні  
спільноти  і  моделі  поведінки  їх  членів.
 З  кожною  опанованою  новою  мовою,  особистість  відкриває  
для  себе  нові  світосприйняття  і  світовідчуття.  Вивчення  тільки  
форми  цієї  мови  без  урахування  культурного  компонента  її  зна-
чення,  спрямовує  до  поведінки,  що  відображає  власні  культурні  
норми  людини,  які  вступають  у   конфлікт  з  поведінкою  носіїв  
культури  і  мови,  що  є  предметом  вивчення.  Таким  чином,  акцентує  
В. Дороз,  на  сьогодні  стало  очевидним,  що  «для  повноцінного  
спілкування  певною  мовою  необхідно  не  тільки  вміти  володіти  
мовним  матеріалом,  а  й  знати  специфічні  поняття,  властиві  певній  
етноспільноті,  володіти  позамовними  знаннями,  пов’язаними  з  куль-
турою  і  звичаями  цієї  спільноти  людей.  Відсутність  таких  знань  
є  перепоною  для  побудови  повноцінного  спілкування  і  викликає  
непорозуміння  через  певні  відмінності  між  комунікативно-мовними  
спільнотами  в  наборі  знань  про  світ». 
 Отже,  мова  номінує  державу  й  національну  ідентичність  
і  є  основною  складовою  національного  характеру  літератури.  
Навіть  після  втрати  державами  незалежності  (наприклад,  Поль-
ща  й  Україна),  митці  продовжували  писати  рідною  мовою  на  
поневоленій  батьківщині  та  в  еміграції:  Т. Шевченко  (Росія  і  Ка-
захстан),  І.Котляревський  і С.Жеромський  (зрусифіковані  Полтава  
й  Варшава),    А. Міцкевич  (Росія  і  Франція),  Ю. Словацький  і  Ц. 
Норвід  (Париж).  Однак  мова  імперії  і  нової  вітчизни  впливала  й  на  
їхнє  письмо  і  національно  виражену  культуру – аж  до  завуальованої  
інтерференції.  Тому  мовна  ідентичність особливо  важлива  в  умовах  
насаджуваної  колоніальної  політики  метрополії.  Дану  тезу  О. Вере-
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тюк  надзвичайно  точно  ілюструє  таким  прикладом:  «Р. Кіплінг,  Дж. 
Конрад  і С. Рушді,  хоч  і  різняться  походженням  (англійське,  польсь-
ке,  індійське),  написали  основні  свої  твори  в  Англії  державною  
мовою  цієї  країни,  і  отже,  представляють  британську  літературу.  
Водночас  Т. Шевченко,  А. Міцкевич  і  О. Пушкін,  які  не  тільки  
творили  в  одній  державі,  а  й  жили  в  ній  в  один  і  той  самий  час,  
належать  до  різних  національних  літератур.  Їхні  твори,  написані  
мовою  рідного  народу,  були  могутнім  засобом  формування  мовної  
ідеології,  трьох  різних  типів  колективної  національної  свідомості – 
української,  польської,  російської».  
 Дж. Конрад  (Теодор  Юзеф  Конрад  Коженьовський),  поляк  із  
трагічною  спадщиною  російського  імперіалізму,  послуговуючись  ти-
пово  англійськими  мовно – художніми  засобами,  писав  про  наслідки  
ганебних  дій  британського  імперіалізму  щодо  поневолених  ним  
народів.  А  наш  сучасник  Д. Фаулз  узагалі  рішуче  відмежовується  
від  агресивного  британського  імперського  націоналізму  на  користь  
англійського:  «Я англієць,  а  не  британець».
 Складніше  мовне  питання  вирішувалося  в  СРСР.  Ще  досі  
зберігаються  міфи  про  вільний  розвиток  мов  у  межах  Радянського  
Союзу.  Справді,  ані  українську,  ані  молдавську чи  вірменську  мову  
тоді  ніхто  не  забороняв.  Однак  ситуація  була  дуже  специфічною.  
Глибоко  сформулював  і  узагальнив  усе,  що  тоді  відбувалось,  Ю. 
Шевельов  (Юрій  Шерех):  «Мало  не  кожна  людина  ставала  двомов-
ною  і  двокультурною.  Зв’язки  горизонтальні – з  іншими  націями,  
включеними  до  імперії,  існували,  але  вони  ніколи  не  досягали  
такої  насиченості  й  сили.  І  здебільшого  вони  так  само  існували  
передусім  як  передатники,  хай  у  трохи  відмінній  формі,  тих  самих  
старшобратніх  інспірацій.  У  них,  як  привило,  не  було  національного  
змісту  й  дуже  мало  національної  форми.  Символічно  й  характери-
стично,  республіки  не  мали  власного  громадянства.     
 Це  були  держави-примари,  нації-фантоми.  Тепер  можна  
критикувати  брежнєвську  концепцію  єдиного  радянського  народу,  
але  не  підлягає  сумніву,  що  все  робилося  для його  створення  і  
певною  мірою, глибину  якої  ще   треба  об’єктивно  виміряти, – його  
таки  створено». Унаслідок  державної  політики  «радянська  людина»  
не  ставала  росіянином,  носієм  російської  культури;  вона  просто  
втрачала  свою  ідентичність  і  приналежність  до  будь-якої  культури  
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(крім  радянської  субкультури). 
 Розуміння  національної  ідентичності  літературного  твору  
безпосередньо  пов’язане  з  поняттям  «національної  літератури»,  і  
єднає  їх  спільний  індикатор – «національний  характер»,  оскільки,  на  
думку  угорського  компаративіста  Т. Кланічай,  «… саме  національний  
характер  є  системою  національних  відмінностей  літератури,  тобто  
сукупністю  явищ,  що  відрізняють  мистецтво  одного народу  від  ми-
стецтва  іншого».  
 З  усього  зазначеного  вище,  можемо  виділити  приклади  не 
збігання  (нетотожності)   мовної,  державної,  етнічної  й  національно-
літературної  ідентичності.  У  зв’язку  з  цим  варто  звернути  увагу  
принаймні  на  дві  суттєві  обставини.
 По – перше,  за  свідченням  західних  дослідників  на  3 тисячі  
сучасних  мов  припадає  лише  78  створених  у  них  літератур,  тобто  
на  окремі  мови  припадає  кільканадцять  національних  літератур,  а  
сотні  інших  ще  не  створили  власної  національної  літератури.
 По – друге,  багатомовність  є  прикметною  ознакою  світового  
сьогодення:  Індія,  Швейцарія  та  Бельгія – полілінгвістичні  країни,  
Канада  і  Фінляндія – білінгвальні  на  державному  рівні,  Парагвай 
– приклад  білінгвізму  та  диглосії,  Люксембург – триглосії  тощо.  
Це  відображає  офіційну  державну  політику  щодо  однієї  або  всіх  
національних  меншин  країни.

5
 Поняття  «автор»  і  «читач»  нерозривно  пов’язані  між  со-
бою.  Автор  безсумнівно  спрямовує  на  читача  ідентифікатори  своєї  
етнічності  та  національної  ідентичності,  які  визначаються  низ-
кою  факторів,  серед  яких  О. Веретюк  називає  насамперед  мовний,  
географічний,  культурний,  державний,  ідеологічний,  релігійний  та  
фактор  історичний.  При  цьому,  наголошує  дослідниця,  «варто  за-
значити,  що  про  письменницьку  ідентичність  як  органічну  єдність  
можна  говорити  лише  тоді,  коли  національна  ідентичність   ав-
тора – індивіда  та  національна ідентичність  його  творів  повністю  
збігаються».  
 Поглиблюючи  думку  про  фактори  авторської  національної  
ідентифікації,  особливо  в  процесі  переходу  письменника  від  однієї  
мови  до  другої,  процитуємо  Н. Мазепу,  яка  стверджує  необхідність  
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«враховувати  все:  близьке  оточення,  зустрічі  з  рідними  людь-
ми,  іноді  зовсім  випадкові,  що  потім відігравали  важливу  роль  у  
формуванні самосвідомості  митця,   його  виховання, риси  характеру,  
темперамент,  особисте  життя, конкретне  місце  його  проживання. 
[…] Та  жодна  з  перелічених  обставин,  не  вирішальна:  людина  має  
відчути  свою  приналежність  до  землі,  де  вона  живе». 
 Жорсткі  міркування  в  контексті  порушеної  проблеми  вис-
ловив  В.Даниленко  у  про- вокативній  книзі – спробі  нетрадиційного  
осмислення  специфіки  письменницького  творчого  життя  «Лісоруб 
у  пустелі».  Літературознавець,  зокрема,  розгалужує  російську  
літературну  течію  в  Україні  на  дві гілки:  «ту,  яка  вважає  своє  пере-
бування  в  українському  середовищі прикрим  непорозумінням,  злою  
гримасою  долі,  відносячи  себе  до  єдиної  російської  літератури,  і  
ту,  представники  якої  вважають  себе  українськими  письменниками,  
що  пишуть  російською  мовою,  прирівнюючи  Україну  до  двомовної  
Канади  або  чотиримовної  Швейцарії».  
 Перераховуючи  факти  зовнішнього  благополуччя  
(великі  міста  розмовляють  російською  мовою,  навколо  домінує  
російськомовна  преса,  радіо,  телебачення,  кіно,  музика),   В.Даниленко  
однак  наголошує,  що  російські  письменники  в  Україні  «почува-
ються  незатишно»,  оскільки «закони  літературної  творчості  змушу-
ють  письменника  спиратися  на  живу  мову,  традиції,  темперамент,  
національну  специфіку,  яка  додає  його  письму   колориту.  Тому  
російський  письменник  в  Україні  відчуває ,   що  російська  мова  тут  
бідна,  штучна,  засмічена  українізмами  й  українськими  кальками,  
інтонаційно  неправильна,  і  російських  традицій  в  українських  зем-
лях  немає,  і  характер  у  людей  не  російський,  а  варто  від’їхати  від  
міста  на  десять  кілометрів,  як  опиняєшся  в  іномовній  стихії,  де  з  
духами  лісів,  земель  і  вод  треба  розмовляти  по-українськи».
 Юрій  Кузнєцов,  аналізуючи  поезію  харків’янина    Бориса  
Чичибабіна,  на  шпальтах  «Литературной  России»  за  11 квітня  2003 
року  висловив  суголосне  твердження  про  відсутність  в  українських  
містах  повноцінного  мовного  середовища  для  російського  пись-
менника:  «У  Харкові  російська  стихія  розріджена.  Там  дуже  
бідна   російська  мова,  щільності  немає.  Ось  це  і  визначає  вірші  
Чичибабіна,  вони  наскрізь  літературні».
 Розмірковуючи  на  цю  тему,  сучасний  російськомовний  пись-
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менник  із  Житомира  Юрій  Анісимов  зізнався:  «Та  які  ми  росіяни?  
У  нас  і  мова  не  та,  і  характер  не  той,  і  пишемо  ми  не  так.  Ми  
вже  давно  українці». 
 При  відтворенні  складного  й  заплутаного  процесу  накла-
дання  національної  приналежності  автора  на  його  твір,  можна  
скористатися  ситуацією  «писання – читання»  за  Ж. П. Сартром.  
Двоєдина   феноменологічна  ситуація,  описана  вченим,  прокомен-
тована  О. Веретюк  так:  «Спроектоване  автором»  виступає  антите-
зою  до  «зреалізованого   читачем» .  Наголошуючи  на  активній  ролі  
автора – творця,  який  презентує  «свідомість  активних  учасників  
літературної  комунікації», він  водночас  віддає  належне  й  «пасив-
ному»  читачеві:  «духовний  витвір»  створює  читач,  але  створює,  
опираючись  на  те,  що  написав  автор  і  куди  спрямував  читацьку  
свідомість.   
Щодо  останньої,  то  існує  істотна  різниця  між  свідомістю  звичайно-
го  читача  і  читача – критика. Звичайний  читач  ідентифікує  художній  
твір  здебільшого  інтуїтивно  на  власному  емпіричному  досвіді,  звер-
таючи  увагу  на  мову,  громадянство  автора,  супровідні  коментарі  і 
т.ін. – тобто  на  зовнішні  види  етнічності  й  національності.  Натомість  
читач – критик  послуговується  науковими  теоріями,  категоріями  і  
дефініціями.    

6
 Щодо  авторського  білінгвізму,  то  на  наш  погляд,  також  
цікавою  є  думка  Л.Супрун  з  цитованої  вище  статті.  Мовознавець  
наголошує,  що  автор-українець,  який  пише  російською  мовою,  тим-
часово,  на  час  творення,  ніби  змінює  навколо  себе  духовну  атмос-
феру,  однак  повністю  позбутися  влади  власних  естетичних  уявлень,  
традицій,  смаків  він  не  зможе  ні  за  яких  обставин.  «Творче  розуміння  
не  відмовляється  від  себе,  від  своєї  культури  і  нічого  не  забуває.  
Велика  справа  для  розуміння – це  поза знаходження  того,  хто  розуміє,  
в  часі,  у  просторі  та  в  культурі».  
 За  допомогою  мови  ми  відображаємо  світ.  Цей  процес  
здійснюється за  принципом  шпилів:  відображенню  підлягає  не  весь  
світ,  а  лише  його  шпилі – ті  складники,  які,  на  думку  мовця,  є  
найповнішими  характеристиками  світу.  Таке  відображення  має  мовний  
характер,  тобто  експлікується    у  формі  мови  й  існує  у  формі  мови.  
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 Підбиваючи  підсумки,  маємо  всі  підстави  вважати  білінгвізм  
об’єктивною  даністю  незалежно  від  того,  що  абсолютна  більшість  
світового  письменства  його  не  визнавала  і  почасти  не  визнає  й  
сьогодні.
 Таким  чином,  окреслені  нами  напрями  можуть  слугува-
ти  науково-теоретичному  аналізу  проблеми  двомовності  та  виро-
бленню  окремих  аспектів  навчально-виховної  стратегії   формування  
національно-мовної  особистості  в  білінгвальному  оточенні  сучасної  
України.  Потрібні  значні  зусилля,  щоб  діти  і  молодь,  як  наголошує  
Л. Мацько,  не  відчували  навколо  себе  «вакуум  рідної  культури»:  
звучання  мови  іншої  держави,  відсутність  пізнавально-розвивальної  
літератури,  ігор,  часописів  українською  мовою;  присутність  
російськомовного  вульгарного  сленгу,  низькопробної  поп-культури  і  
нахабства.  

РОЗПОВІДЬ ВОЛОДИМИРА ДАНИЛЕНКА
про відвідини київського нічного клубу, де він хотів послухати 

українське.

 Великі українські міста завжди були центрами проживання 
завойовників, які вчили свою челядь зневажати все своє і обожнюва-
ти хазяйське. У великих містах люди не привчені до своєї культури, 
бо виховані на чужій, яку вважають рідною. Якби Уїтні Х’юстон ста-
ла співати українською, то в Україні її любили б менше, ніж Альону 
Апіну. Сучасну українську музику складно почути на комерційному 
радіо чи в нічному клубі. Якось в одному з київських нічних клубів я 
запитав адміністратора, чи є у них щось українське. Адміністратор звів 
мене з «молодим чєловєком», який крутив музику, але той витріщився 
і не знав, що казати. Його відвисла щелепа виказувала щире здиву-
вання, а короткий вказівний палець з обгризеним нігтем вже тягнув-
ся, аби постукати себе по лобі. Довелося пояснювати, що я приїхав 
із Тамбова спеціально, щоб послухати «мєстную музику», і ось вже 
третій день шукаю, а оце прибився до їхнього клубу, де, кажуть, трохи 
є українського. «Вообщє-то у нас нє котіруєца», - довірливо відповів 
«молодой чєловєк», але, оговтавшись, здер сорок гривень і пустив 
єдині дві українські пісні, які мав у своїй фонотеці – «На хвилях Аму-
ра» і «Модель».
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
«…Я НА СТОРОЖІ КОЛО ЇХ 

ПОСТАВЛЮ СЛОВО»
В. ВИННИЧЕНКО – МАКСИМ ГОРЬКИЙ: 

ПРИНЦИПОВИЙ КОНФЛІКТ

 Нещасна, неправдива людина, що добровільно й легко 
зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості і в горі 
будує слово своєї землі. Нещасні, прокляті батько й мати, що сплоджу-
ють перевертнів; щасливий, непереможний народ, що породжує своїх 
захисників і оборонців.

Б. Харчук

 До речі, своє ставлення до братнього російського народу 
яскраво проілюстрував один з його героїв ще в ранньому оповіданні 
«Уміркований» та «щирий», висловлюючись досить красномовно: 
«Геть, чортова кацапня, з наших українських тюрем!»

З досліджень періоду «перестройки» 
(кінець 80-их минулого століття)

 Я  категорически против сокращения повести «Мать», мне ка-
жется, что и перевод этой повести на украинское наречие тоже не ну-
жен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и 
ту же цель, не только утверждают различие наречий – стремятся сделать 
наречие «языком» – но  еще и угнетать тех великоросов, которые очути-
лись меньшинством в области данного наречия....

Максим Горький 
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ГОРЬКИЙ І УКРАЇНА

відкриваю наново Горького
йду до нього крізь частоколи
цитатні  –  основоположник
соцреалізму  –  і: Хай
гряне сильніше буря! – і:
Сонце сходить  –  заходить...Окови  –
залізна сторожа... –  або:
або про ту річ, сильнішу
від «Фауста» Гьоте (нонсенс!) –
веле-Сталін не помилявся,
а ти помилявся, Максимовичу:
мовляв, не треба нам мати 
української «Матері», –
і –  про діла Артамонових
(чудовий переклад Євгена Плужника...)
читали хіба емігранти 
на теренах Жовтого Д’явола
(на терезах Червоного – 
тема: Горький і Україна
вимагає розчленування:
Коцюбинський, Стефаник, Тичина  –
само собою...) – Ти плакав
над українською піснею,
над «Кобзарем», замилуваний  –
Франко з Гнатюком у Львові...
Горький   –  наш досвід гіркий
кісткою в горлі Сталіна
Сам - гін
незавершений
гін

                                 Оксана Забужко
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 На початку 1900-х успіхи української прози асоціювалися 
передусім з іменами М.  Коцюбинського та В. Винниченка. Сталося так, 
що саме ці два письменники перебували деякий час на острові Капрі, 
який мав завдяки Максиму Горькому на ту пору репутацію європейської 
літературно-мистецької Мекки.
 В. Винниченко жив на Капрі значно менше (1908 р.), ніж 
М. Коцюбинський (1909, 1910, 1911 і 1912  рр.), проте йому першому 
судилося пізнати визнаного російського літературного метра у без-
посередньому спілкуванні. «Недавно зазнайомився тут з Горьким – 
повідомляє Винниченко 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 «Знання». Звичайно, я з охотою згодився, тим паче на таких 
умовах, які запропонував він: писати по-укр[аїнському] і самому з руко-
пису перекладати свої роботи. Погано тільки, що завжди у його буває 
стільки всякого люду, що не можна до ладу побалакати і придивитися 

ПОЛЕМІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА: 
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ.

 Публіцистична спадщина Володимира Винниченка з 90-х 
років XX століття активно ввійшла в дослідницьке поле сучасного 
літературознавства й журналістикознавства. Але Винниченко так ба-
гато заклав у свою публіцистику як письменник, політичний діяч, 
особистість, що й до сьогодні вона залишається справжньою terra 
inkognita для дослідників. За такої активної уваги до цього доробку 
письменника маємо навдивовижу мало грунтовних праць з вивчен-
ня публіцистики Винниченка. Більше того, відчувається брак розвідок 
власне публіцистичних текстів, зокрема полемічного характеру. Проте 
саме такі дослідження поглиблюють розуміння публіцистичного почер-
ку митця.
 Не секрет, що публіцистика живиться матерією історичного часу. 
Вона вбирає в себе різноманітні дискурси епохи, що й робить її багатогран-
ною. З іншого боку, майстерна публіцистика має властивості переростати 
свій час і нести потужний заряд актуальності майбутнім поколінням читачів.
 На нашу думку, симбіоз змістової насиченості й актуальності 
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до сеї надзвичайно інтересної людини».
 Звичайно, письменника й політемігранта приваблювало 
горьківське оточення, як і перспективи на загальноросійську літературну 
сцену, – проте мине не так багато часу, й ідилія в стосунках з Горьким 
зміниться досить гострим конфліктом. 
  «На днях Горький прочитав переклади «Голоти», «Голо-
да» й інш. Йому дуже вподобалась «Голота», а також всі другі. І ми 
вже умовились, що восени вийдуть в виданні «Знанія» два томи моїх 
оповідань. Мушу готувати матеріал до іюля. А переклади зроблено пре-
погано, так що прийдеться багато попрацювати мені коло їх. Думаю, 
що як вийдуть ці книжки в «Знанії», то я зможу твердіше стати на 
ноги і в матеріальному, і в ідейному смислі. Може, «тоді менше зале-
жатиму від смаку «груп читачів», до якого зараз мушу прислухатись 
і насилувати себе. А чого я найбільш не любив з дитячих літ, так це 
якраз насильства, в якій би формі воно не виявлялось. Горький прийняв 
також «Дізг.» і «Вел. Мол.». «Щаблів» я йому не давав, бо не маю в ру-
ках перекладу. Дам разом з тією повістю, яку напишу як продовження 
«Щаблів». Бачите, я таки упорствую! Паралельно ж з цією повістю 

публіцистики оригінально виявляє себе на інтертекстуальному рівні. 
Адже інтертекст це своєрідний інформаційний канал, через який пись-
менник передає читачам концентрат мисленнєвої енергії епохи, залу-
чаючи чуже слово як своєрідний код доступу до розуміння змісту тексту.
Інтертекстуальне прочитання дозволяє максимально увиразнити такі 
риси полемічної публіцистики Винниченка, як гострота характеристик 
й активність авторської іронії. Інтертекст з його ресурсами діалогічності 
працює на посилення полемічної енергетики публіцистичного сло-
ва. Відповідно, цитація як найпоширеніша форма інтертексту є 
своєрідним акумулятором цієї енергетики, а її аналіз стане грунтом для 
інтертекстуального прочитання зразків полемічної публіцистики Воло-
димира Винниченка.
 Для дослідження було обрано дві статті, між написанням яких 
пролягає двадцятирічна відстань і які воднораз тісно пов’язані між со-
бою. Йдеться про статті «Одвертий лист до М. Горького» (1928) і «Була, 
є й буде» (1948). Вибір такого дослідницького матеріалу обумовлений 
кількома чинниками.
 По-перше, ці публіцистичні твори представляють відкриту 
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писатиму все, що не буде розходитись з моєю істотою, чи то буде 
вроді «Голода», чи «Рабинь». І те і те не перечить моєму світогляду, 
моїй суті» – писав В. Винниченко Є. Чикаленку.
 Останнє твердження В. Винниченка мало конкретне підґрунтя. 
У листах Горького, незважаючи на запевнення останнього в «дружніх, 
а не вчительських запереченнях» своєму візаві, відчутно менторсь-
кий, дещо зверхній тиск, продиктований «тактичним розрахунком, 
утилітарним критерієм корисності чи некорисності твору», а відтак і 
внесення коректив у мистецьке кредо письменника і його громадянської 
позиції: «[...]Моё больное место – искание цельных людей» – пишите 
Вы. Дорогой мой - не то важно, как люди относятся к Вам, а то, как 
Вы смотрите на них. Несчастные ныне, маленькие куски великого, но 
разбитого целого – посмотрите, с какой тоской, с какой горячностью 
они стремятся вновь к единению, к гармонии с миром и друг с другом – к 
воссозданию нового единого, нового мира гармонии и красоты!
 Не жалеть – это обидно и разьединяет, не любить – это нам 
не по силам: но уважать людей необходимо, вот что думаю! Уважать 
эти куски для р[еволюции], коя умела когда-mo создать столько пре-

полеміку між Винниченком і Горьким. Взаємовідносини цих авторів 
заслуговують на окреме дослідження. Як справедливо зауважував Г. 
Костюк, «це дуже важлива тема і щодо стосунків між цими двома пись-
менниками сусідніх народів, і щодо місця Винниченка в літературному 
процесі XX віку, і щодо проблеми його стилю й тематики».
 Поява «Одвертого листа до М. Горького» 1928 року була обу-
мовлена листом Винниченка до Горького від 5 травня 1909 року, у якому 
з’явилися перші паростки конфлікту між Винниченком і Горьким з приво-
ду зірваної домовленості про переклад оповідань Винниченка російською 
мовою. Цей конфлікт поступово поглиблювався, а безпосереднім приво-
дом до написання «Одвертого листа...» стала почута Винниченком від 
членів родини М. Грушевського розповідь про незгоду Горького дати 
дозвіл на переклад його творів українською мовою. У щоденниковому 
записі письменника від 31.05.1928 р. занотовано: «Горький відповів, що 
він уважає українську мову за «искуственный язык» і не хоче підримувати 
його. Тому дозволу не дає на переклад. Таким чином лист його до 
руських письменників, де він називав українську мову «наречием», – 
підтверджується. Отже, можна писати йому «привітання».
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красного, сказочного, сильного.
 Теперь, во дни, когда каждый должен тратить лучшие силы 
свои на самозащиту, – это дробит людей, делая их ещё мельче и ни-
чтожнее – плохо!   И  вот  мы   должны:   думаю   и   верю   –  говорить   
им   о необходимости единения, о слиянии духа их во единое пламя» .
 «[...] «Мерило моей ценности» – пишите Вы, – «отношение лю-
дей ко мне». Так ли? Следует ли человеку ставить себя в зависимость 
от того, как к нему относятся другие? Не это ли, между прочим, – 
создает ту неустойчивую психику, которою отличается современный 
интеллигент? Затем Вы говорите: «хочу самой большой славы, ибо, 
по-моему, она - самая большая полезность для людей». Но Шопенгауэр 
славен своей философией, а полезна ли она? Славен и Толстой своею 
проповедью христианского анархизма – но опять-таки – полезна ли 
она?
 Полезно для людей – что? Для меня только то, что увеличива-
ет их енергию, укрепляет и развивает сознание связи человека со всем 
миром, увеличивает активность людей, ускоряет темп жизни. С этой 
точки зрения – всякое учреждение незыблемости той или иной «исти-

 У свою чергу стаття «Була, є й буде» виступила своєрідним 
полемічним продовженням «Одвертого листа...» і мала дещо гостріший 
заголовок «Винниченко проти Горького (до двадцятиріччя однієї 
дискусії, що актуальна й нині)», коли була вперше надрукована в газеті 
«Українські вісті».
 Другим чинником уваги до цих статей є те, що заявлені 
публіцистичні матеріали в силу своєї полемічної суголосності й во-
днораз часової дискретності утворюють, на нашу думку, незвичайне 
інтертекстуальне поле. Адже, з одного боку, міжтекстуальні зв’язки, 
не зважаючи на 20-річну відстань, повинні мати багато спільного, 
а з іншого, – має відбутися певна інтертекстуальна трансформація, 
вихід полемічної енергії на вищий рівень публіцистичного впливу. За 
відповіддю звернемося безпосередньо до текстів Винниченка.
 Заголовок першої статті містить пряме звернення до опонен-
та. «Одвертість» звернення вказує на перевагу в «Листі» відкритих 
форм полеміки, які виражаються в репродукції чужого мовлення через 
пряме і непряме цитування, зокрема переказ, узагальнене цитування, 
цитування-припущення, ремінісценції тощо.
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ны» – не полезно, а вредно для людей, ибо останавливает ход их к стро-
ительству новой жизни, в коем и заключается высший и радостный 
смысл каждого сегодня, каждого завтра» .
 Так створювалися теоретичні засади для майбутньої (від 1917 
року) суспільної практики – «i знеособлення «Я» колективним «Ми», i 
будівництво «пролетарської культури», i витіснення старої peлігії – но-
вою...».
 Втім, В. Винниченко поки що відверто й щиро ділиться з 
М. Горьким тими пекучими проблемами, які його хвилюють, –  а це на-
самперед проблеми моралі, боротьби i гармонії статей, фізіологічної 
спадковості, шлюбу, материнства, вроджених i набутих інстинктів тощо.
 І все це він так чи інакше порушує у своїх творах: «[...] Прежде 
всего меня глубоко занимает вопрос об отношении человека к инстин-
ктам, на на первый взгляд, быть может, и почтенным, священным, но 
в сущности действительно так неприкосновенным, что разум и воля не 
смеют нарушить их даже в таких случаях, как у меня в пьесе. Затем, 
двигателем человека являются, в конечном счёте, его потребности, 
желания. За последнее время, в состоянии инерции разрушения, мно-

 Стаття починається з непрямого цитування листа Горького. Та-
кий початок вказує на внутрішню схвильованість автора, щиро людсь-
ку небайдужість. Адже, на відміну від прямої цитати, яка покликана 
забезпечити точність і документальність, непряма форма завжди має 
стилістичну забарвленість і містить у собі оцінку викладеного. Дум-
ка опонента подається згущенно і з відповідними акцентами: «В тому 
листі Ви жалілися руським коллегам, що знаходяться дурні та злочинні 
люди, які в’явили собі, ніби українське «нарєчіє» є справжня мова і на 
цій підставі переслідують руську мову, руську культуру та руських лю-
дей на Україні».
 Винниченко активно залучає емоційно-оціночне коментуван-
ня, зокрема з негативно-іронічним підтекстом: «жалілися», «дурні та 
злочинні люди». Іронія закладається і на рівні пунктуації, приміром: 
«Зміст того листа був такий... наївний, кумедний і образливий для Вас, 
що я не надав йому віри». Трьома крапками автор неначе підкреслює 
певну абсурдність ситуації.
 Особливу увагу привертає слово «нарєчіє», яке Винничен-
ко подає в лапках і так би мовити транскрипційно. Це, з одного боку, 
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гие впадают во всякого рода индивидуальные анархизмы и анархические 
индивидуализмы. Это, по-моему, не более не менее, как усталость лю-
дей, отчаяние, признание себя бессильными в борьбе с многодальним 
опытом, в борьбе с массой материала, который выдвигает жизнь и 
который нужно организовать у себя в мозгу. Они справиться с этим не 
могут, а потому и машут руками, – не нужно нам, дескать, никакого 
этого будущего, есть минута, бери её и больше ни о чём не думай. Мир 
– это Я, мои желания. Верно, даже принесение себя в жертву ради 
других есть моё желание, которое превысило прочие, которое обняло 
многих, которое в гармонии с разумом и дальнозорким опытом. Вот и 
этот вопрос меня занимает. Его я тоже хотел бы поставить на об-
суждение общества. Всё же вместе я конкретизировал на вопросе о 
детях, о будущем человечества».
 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 «Го-
лота»), і він запросив молодого автора до участі в збірниках свого ви-

дозволяє передати зневагу опонента до української мови, а з іншого, –  
гостру іронію автора щодо його імперських амбіцій.
 «Нарєчіє» можна вважати словом-цитатою, яке разом з іншим 
«слівцем» «Малоросія» наскрізно проходять через текст і набува-
ють знакового характеру. Це своєрідний звуковий код стосунків двох 
слов’янських народів, «страждання, ненависті і зла», за допомогою 
якого імперські сили «експлуатували і руйнували український народ 
матеріально і духовно».
 Повертаючись до непрямої цитати Горького, зауважимо, що 
вона утворює полемічне коло і в кінці статті виринає знову: «Ви, що 
так гарно часом кажете про мир і братерство народів, що так повстаєте 
проти війн..., тут Ви не задумуєтесь кликати до найганебнішої війни 
дужчого з слабшим». Винниченко постійно підкреслює вагу слів свого 
опонента, і насамкінець виступ Горького на новому витку полемічною 
кола набуває ознак «громадського і значного явища», від якого зале-
жить «будівництво нового світу та нових відносин між людьми та на-
родами». Звичайно, Винниченко як майстер публіцистичного впливу 
залишив у цій полеміці останнє слово за собою, іронічно використав-
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дання. Але потім – передусім якраз тому, що Винниченко виступив із 
творами, в яких відчутно лунали занепадницькі, на думку Горького, 
мотиви, – відмовився від співробітництва з ним. Хоча за цей період в 
семи листах Горького і шести Винниченка знаходимо роздуми про став-
лення до людей, життєві парадокси, революціонерів, майбутнє людства, 
інстинкти – тобто повний спектр морально-етичних та соціальних про-
блем, які й стали, по суті, основою майбутнього конфлікту, оскільки 
світоглядні й літературно-мистецькі позиції письменників багато в чому 
виявились діаметрально протилежними. Слід зауважити, що, незважаю-
чи на суцільні суперечності, В. Винниченко завжди був послідовним 
у своїй гострій полемічній настанові щодо російського великодержав-
ництва і шовінізму. 
 Красномовним свідченням в цьому сенсі є два його відкритих 
листи до Максима Горького (1909 і 1928 рр.), які через двадцять років 
по тому знайшли своє продовження в статті В. Винниченка «Була, є й 
буде». У них Винниченко постає яскравим публіцистом, захисником 
національної гідності українців.

ши ремінісценцію з творчості Горького – «бурєвєстнік» обернувся на 
«смішного, анахронічного чорного ворона».
 У статті не раз трапляється форма цитування, при якому уза-
гальнюються декілька думок, визначається їх основний напрямок і ком-
пактно, цілеспрямовано викладається. Через узагальнене цитування 
однодумців Горького в національному питанні – Валуєвих, Столипіних, 
Протопопових, з одного боку, і українських працюючих мас, – з іншого, 
Винниченко надає полеміці більш глобального, історичного характеру. 
Більше того, майстерно вводить постать свого прямого опонента в цей 
інтертекстуальний ряд, від чого сама особистість Горького набуває вель-
ми непривабливих рис. Винниченко ефектно використовує пряму мову 
опонента, який не так давно інакше ставився до українського питання 
і з «властивою сльозою у розмовах» вигукував: «Прекрасный язык! 
Милый язык! Люблю! Давайте, давайте издавать!». Особливо вражає 
поєднання статусу «виразника руської пролетарської інтелігенції» і 
«зоологічне гарчання» по-валуєвськи: «Не было, нет и быть не может! 
Не разрешаю!». Від постаті Горького Винниченко знову піднімається до 
рівня «радянської руської суспільності» і від української нації «рішуче, 
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2
 Саме 1909 року напруженість у стосунках між Винничен-
ком і Горьким сягнула свого апогею. Свого часу на Капрі, а можливо 
раніше – в Женеві, Горький запропонував письменнику видати у «Зна-
ние» три томи його творів у російських перекладах. Винниченко охо-
че відгукнувся на пропозицію Горького і, повернувшись з Італії до 
Швейцарії, знайшов перекладачів, які разом з ним виконали належну 
роботу. Проте справа з виданням тритомника почала затягуватися, і по 
тривалому часі В. Винниченко «вибухнув» гнівним посланням.
 У листі до Горького від 5 травня 1909 р. письменник звинува-
тив 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 
попросив останнього відредагувати і надрукувати в «Раді»: «Ви вже 
викиньте, додайте, змініть, лишіть так, як хочете. Я цілком погоджу-
юсь 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 ва-

настійно, невідступно» ставить питання: «Які ж позиції до нас займає ра-
дянське, руське громадянство?». Такі переходи на різні інтертекстуальні 
рівні дозволяють Винниченкові не просто вести гостру полеміку, а й 
утворювати своєрідне полемічне поле навколо опонента, у якому вияв-
ляються всі «слабкі» місця його позицій.
 Винниченко як досвідчений публіцист використовує у своїй статті 
так званий фактологічний інтертекст, який не тільки посилює аргументаційну 
базу, а й реконструює мозаїку історичного часу. До таких зразків інтертексту 
належать передусім сумнозвісний валуєвський наказ, висновок Російської 
Академії Наук про самостійність української мови і праці Леніна про 
українське питання. Як бачимо, ця інтертекстуальна форма спостерігається 
на рівні конкретного історичного фактажу через текст документів. 
Фактологічний інтертекст характерний саме для публіцистичних творів, осо-
бливо полемічних, адже максимально об’єктивізує їх і додає компетентності 
авторським оцінкам і коментарям. Як бачимо, в інтертекстуальному малюн-
ку «Листа» переважає непряма цитація, що надає полемічному тексту на-
пруги, вираженої в емоційно-оціночному коментуванні слів опонента, го-
стро іронічному контексті ідейного діалогу.
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гомий для подальшої оцінки конфлікту між Винниченком та Горьким: 
«... 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 
душам), и не нация вовсе, а добродушные, непременно «хитрые и лени-
вые» обитатели южных губерний единой неделимой Великой России. 
Можно, конечно, сделать уступочку даже (как выразился один рус-
ский прогрессист по поводу ук[раинских] национальных требований 
г-жи Руссовой), но серьёзно смотреть на социальные, политические, 
культурные требования украинцев к[а]к народа, поставленного в иные 
условия жизни, нежели русский, это и ненаучно, и смешно, и даже вред-
но для общественного движения. Понятно, что при таком отношении 
ко всей украинской нации очень легко позволить себе то несерьёзное и 
странное отношение, которое проявилось у Вас к переводчикам с укра-
инского и ко мне, украинскому писателю. Нет сомнения, что ни с по-
ляком, ни тем более с представителем какой-нибудь государственпой 

 Статтю «Була, є й буде» відділяють від «Листа» 20 років, у які 
ввійшла ціла епоха війн, знищення імперій, створення нових агресивних 
супердержав. Але як і 20 років тому Винниченкові боліли «українські пи-
тання», бо в них, на жаль, не змінилося нічого. Відповідно, полемічний 
конфлікт полягає в точці парадоксу: у вирі історичних-катаклізмів 
відповіді на прості питання, викладені Винниченком у «Листі», так і 
не було почуто. Цю полемічну конфліктність публіцист передає на 
інтертекстуальному рівні статті. Особлива майстерність виявилася у 
використанні майже всього інтертексту «Листа», але в переосмисле-
ному варіанті. Більше того, переосмислення історичного часу, подій, 
постатей стає домінантою полемічної спрямованості статті «Була, є й 
буде».
 Фонетично стилізована форма подачі відомого з «Листа» 
валуєвського «Нє било, нєт и бить нє может» надає йому презирливо-
іронічного контексту. 20 років непростої історії змінили уявлення про 
табір опонента. Центральна постать Горького бачиться Винничен-
ку наївною у своїй політичній малоосвіченості. Справжній против-
ник – совєтський уряд –майстер «камуфляжних декорацій». Усю свою 
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нации (французом, англичанином) Вы ничего подобного бы себе не по-
зволили».
 Так з’явився в «Раді» (1909. –  № 119) відредагований Є. Чика-
ленком «Відкритий лист Горькому».
 З оригіналом листа В. Винниченко у Львові ознайомив і М. Ко-
цюбинського, про що останній писав дружині 26 червня 1909 р.: «Ли-
ста до Горького Винниченко читав мені сам, він дуже не сподобався 
мені. Коли Горький прочитав листа в «Раді», був дуже засмучений, 
схвильований, все ходив по хаті й казав: «Так мне и надо, пока я изда-
тель. Откажусь от дела («Знание») – тогда не буду иметь подобных 
неприятностей».
 У появі даного листа, а надто не опублікованого у «Раді» «усту-
па» з нього, певну роль, на думку Н. Крутікової, відіграла й «горьківска 
критика Винниченкових п’єс, надісланих на початку 1909 р. для 
публікації в збірниках «Знання» («Базар» і, можливо, «Memento»); ав-
тор з критикою не погодився, відстоюючи право на власні принципи зо-
браження психології та дій персонажів». Імовірно, що В. Винниченко 
не забув і той штрих до характеристики М. Горького з листа М. Коцю-

полемічну енергію Винниченко спрямовує на зривання цих декорацій. 
Так, піддається переосмисленню цитата Бухаріна, яка в «Листі» була 
носієм позитивного смислу. У статті вона існує алюзійно (Винничен-
ко неначе лишає Бухаріна права голосу) і несе в собі негативну семан-
тику можливого (віртуального) інтертексту слів, якими «душили під 
руїнами» Скрипника, Хвильового і «цілий ряд інших щирих українців, 
які повірили в реальність декорацій».
 Так само переосмислюються й ленінські слова, а сам 
вождь пролетаріату називається «батьком загальної комуністичної 
камуфляжної філософії й тактики». Його слова цитуються Винничен-
ком у фонетично стилізованій формі, що відразу ставить їх до одного 
ряду з «валуєвським заклинанням». Полемічної гостроти додає цитата 
українського комуніста-публіциста Шахрая про «старі штани» дволикої 
ленінської політики (власна оцінка Винниченка «проглядає» через зау-
важення «влучно висловився»).
 Піддано переосмисленню знакові слова «Листа» «нарєчіє» 
й «Малоросія». Знаки, за Винниченком, набувають реальних форм і 
виламуються з пропонованих декорацій. «Нарєчіє» стає «громовою 
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українською мовою». Інтертекст українського гімну працює на поси-
лення впевненості в цьому. А «Малоросія» стає «реальною державою».
Винниченко у своїй полеміці, зокрема через інтертекстуальний рівень, 
виходить на таку висоту осмислення подій, де прозрівається майбутнє. 
Пророчий пафос публіциста, хоч і був спрямований передусім на 
опонентів і сучасників, не може не вражати і читача XXI століття: 
«...коли б настав час ліквідації СРСР, то Україна, прийнята в ООН як 
рівноправна, самостійна держава, мала б усі права перед усім світом 
на своє самостійне дальше існування»; «Чи то силами зовнішніми, чи 
внутрішніми, а його буде таки знищено і знаменитий Союз Совєтських 
Соціалістіческіх Республік буде зруйновано». Безперечно, передбачен-
ня соціально-політичних катаклізмів такого рівня надає публіцистиці 
Винниченка особливого змістового напруження. Полемічний текст має 
такий високий коефіцієнт впливу на свідомість читача, що змушує його 
пройматися ідеями публіциста.
 Привертає увагу інтертекст можливих висловлювань, так би мо-
вити віртуальний інтертекст. І тут так само маємо полемічну антиномію. 
З одного боку, туманно-невиразна «нова філологія» по-валуєвськи Горь-

бинського від 15 квітня 1908 року, який не міг залишитися непоміченим: 
«Радію за Вас, дорогий товаришу, бо думаю, що Ви тепер поправи-
тесь: я пом’ятаю, яке на Капрі чудове повітря і як там скрізь гарно. 
Та ще й компанія у Вас інтересна! Я гадав собі, що Горький дуже гор-
да людина та що він ворожий (або щонайменше – цілком байдужий 
до всього українського). Деякі підстави для такого виводу я мав. Ще 
роки 3-4 перед сим, як тільки вийшов І-ий том моїх оповідань у Київі, я 
(от наївна людина!) наважився послати свою книжку тим з російських 
письменників, кого я найбільше люблю. В числі їх був і Горький. Чехов і 
Короленко незабаром мені одписали і прислали свої книжки, а Горький – 
мовчок і досі, хоч посилка пропасти не могла, бо була послана рекомен-
дованим. Ну, та се дрібниця, і може, вивод мій був цілком неправдивий».
 З часом Винниченко почав цікавитися ставленням Горького 
до себе. Вже 2 червня  1909 р. він запитував Коцюбинського: «Як там 
тепер на Капрі? Мені все ж таки цікаво, що говоритиме Горький про 
мене. А говорити, мабуть, буде, коли довідається, що Ви - український 
письменник. Якщо можна, напишіть мені».
 М. Коцюбинський, добре розуміючи причини зацікавленності 
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кого, що ґрунтується на «якихсь нових наукових даних», а з іншого, –  
чітке питання «українських працюючих мас» про те, якою є радянська 
руська суспільність у своєму ставленні до української мови, культури, 
людини. «Можливість» такого інтертексту ні в якому разі не вказує на 
його легковажність абощо. Навпаки, для письменника-полеміста така 
текстова форма є надзвичайно виразною і глибокою.
Так, розуміючи, що ніколи не дочекається відкритої відповіді на свої 
«українські питання», Винниченко створює віртуальні інтертекстуальні 
відповіді чотирьох різних категорій «руського суспільства». 
Утворюється інтертекстуальний простір, у якому Винниченко по суті 
закладає власну програму розвитку відносин між двома націями.
 До першої категорії Винниченко заносить представників 
капіталу, які повністю підтримують валуєвське «нє может». До другої 
ліберальну інтелігенцію, яка вважає, що «Все є Росія!». Цитування-
припущення створює дієве інтертекстуальне поле і через «ефект 
присутності» надає полеміці яскравої образності, зримості.
 «Можливі» слова не сприймаються як несправжні, бо Винни-
ченко постійно «зміцнює» їх конкретними фактами (наприклад, вказує, 

Винниченка, відразу відповів адресатові: «У Горького я був і доволі ча-
сто буваю. Він все хвалив мені Вас і жалкував, що Ви пишите йому 
«обидные вещи». Коли ж прочитав у «Раді» листа Вашого, то дуже 
засмутився, посумнів, усе ходив і повторяв: «так мне и надо», «так 
и надо, пока я в издательстве». Я його не розпитував, бачачи, що він 
переживає неприємність, а сам він на сю тему ширше не говорив. На 
мою думку, дуже досадно, що вийшов цей інцидент... Чи Ви що пишите 
тепер? Горький мені говорив: «Я чувствую, что В[инничен]ко накануне 
большой вещи». Дуже хотілось би, щоб він був пророком, та я навіть 
певний, що воно так мусить бути». 
 У тому ж році В. Винниченко намагався налагодити ділові кон-
такти з М. Горьким за посередництвом М. Коцюбинського. Тональність 
листів відмінна, і передає вона ту гаму почуттів і змін у настрої, що 
були притаманні яскраво холеричному темпераментові В. Винниченка 
– з одного боку емоції ображеної людини, з іншого – нагальна потре-
ба виконання суспільно значимої роботи: «У нас є думка запросити до 
співробітництва Горького і Луначарського. Але то такі шишки, що ми 
ж не спроможемося платити їм їхній руський гонорар, а наш видасть-
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що саме він очолював українську делегацію Центральної Ради, тому є 
очевидцем подій). Фактаж посилює впливовість його публіцистичного 
слова.
 Для увиразнення думки вдається полеміст і до шрифтових 
виділень, коли пише, що російською ліберальною інтелігенцією все ро-
биться «тільки ради нашого добра», а особливе занепокоєння виклика-
ла небезпечна для нас «легковажність». Безперечно, у цьому випадку 
виділення робить непряме цитування виразно іронічним. В інших випад-
ках шрифтові виділення можуть виконувати функцію полемічного про-
тиставлення: «Ні, панове, ваша революція не зруйнувала нашої тюрми».
 Полемічний діалог поступово загострюється, і Винниченко ви-
водить його на рівень розмови «старшого брата» й української нації. І 
на тлі цинічних слів опіки «братиків» просто і сильно звучить відповідь 
української нації: «І ми маємо і підставу і право одверто, просто, без 
дипломатії вам сказати: не хочемо ми вашої федерації, брати наші милі».
Винниченко часто використовує окремі слова як міні-цитати епохи: 
«українізація», «федерація», «автономія», «старші брати», «єдина-
нєдєліма». Вони створюють, з одного боку, струмінь іронічного став-

ся таким мізерним, що сором і пропонувать. Хіба що попрохать їх дати 
свої прізвища «для фасона»? Але після інциденту зо мною Горький, пев-
не, й на це не згодиться. Чи не могли б Ви як-небудь побалакати з ним з 
цього приводу від групи українських марксистів? Мені, Ви розумієте, не 
зручно звертатись до їх. Буду Вам дуже вдячний».
  «Коли цей лист знайде Вас на Капрі й Ви будете у Горького, то 
передайте йому мій привіт (коли схоче прийняти). Я вже перекипів, хоч 
і стою все ж на тому, що він поводився негарно в тій нещасній справі зо 
мною».
 Проте питання подальших особистих контактів чи листування 
М. Горького і В. Винниченка залишається проблематичним і на сьогодні. 
Н. Крутікова робить припущення, що особиста зустріч митців могла ста-
тися наприкінці листопаду 1916р., «коли російський прозаїк спілкувався 
з представниками української культури та науки у Москві – в редакції 
журналу «Украинская жизнь»... Незадовго до цієї зустрічі М. Грушевсь-
кий писав Горькому: «В кружке земляков в присутствии нашего обще-
го знакомого (курсив наш – Т. Я.) я сообщил о вашем плане, который 
был встречен общим сочувствием». Таким «общим знакомым» міг бути 
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лення Винниченком до подій, а з іншого, – передають атмосферу 
історичного часу. Такий історичний інтертекст через тексти доби і мовні 
кліше тогочасного суспільства максимально наближає епоху до читача.
У статті наявні інтертекстуальні дискурси. Наприклад, пресовий дискурс 
радянського уряду («Ви це обговорюєте тепер по всіх ваших газетах і 
журналах»). Подібні вплетіння збагачують загальний інтертекстуальний 
простір, роблячи його полівекторним.
 Третьою категорією опонентів є «дійсно демократи», які про-
понують розв’язати українське питання на референдумі. Винниченко 
знову відповідає від імені нації, що додає його словам особливої ваги 
і значущості. Ця відповідь-монолог «можливих» слів нації поступо-
во переходить на рівень історичної програми розвитку відносин між 
Росією і Україною: «Будьмо корисними й помічними одні одним без 
хитрощів, без примусу, без експлуатації». Найдивовижніше, що нат-
хненна програма стосунків між народами, яка на той час, напевно, ви-
глядала наївною та ідеалізованою, сьогодні вражає читача глибокою 
сутністю і знову-таки незбагненним прозрінням майбутнього, особливо, 
коли Винниченко змальовує реальність «федерації всіх народів Європи, 

і Винниченко, що жив у цей період у Москві й брав участь у роботі 
редакції    журналу».     Доказом     даного     припущення     є     спогади 
О. Саліковського «Про одну ненаписану книгу», в яких говориться, що 
Винниченко «в цей час перебував у Москві нелегально під ім’ям Івана 
Петровича і брав участь у зустрічі».
 Варто зауважити, що ставлення самого М. Горького до творчості 
В. Винниченка не змінилося з часом на краще – свідченням цьому є 
розгромний лист В. Миролюбову з приводу роману «На весах жизни» 
(1911р.): «Твір Винниченка майже талановитий – якщо вважати та-
лантом працелюбність, з якою він зібрав весь бруд і мерзенність жит-
тя, щоб кинути ними в обличчя вчорашніх «святих і героїв», тепер, 
як виявилося, винних у всіх найважливіших гріхах світу. Про російську 
інтелігенцію так обвинувально не говорили ні Маркевич, ні Клюшніков, 
ні Крестовський, і навіть сам Дьяков-Незлобін – милосердніший за Вин-
ниченка.
 По суті, старі реакційні письменники, говорячи про 
революціонерів, завжди говорили одне й те ж: «Царю! Пам’ятай про 
афінян».
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різних, незалежних, самостійних, з’єднаних доброю волею» – прообраз 
сучасного СЕС. Тільки справжній публіцистичний геній може сягнути 
таких вершин осмислення свого історичного часу і бачення незримих 
для сучасників глибинних зв’язків з майбутнім.
 Четверта категорія «руського суспільства» –  це однодумці. 
Винниченко виділяє голос російського емігранта Г. Федотова, який на 
сторінках «Нового журналу» осудив імперські амбіції російського уря-
ду. Інтертекст опальної статті Федотова, яку сам Винниченко вітає з «га-
рячою симпатією» завершує основний блок полемічної статті «Була, є 
й буде», утворюючи собою, з одного боку, обнадійливу крапку згоди, 
а з іншого, –  тривожне питання: «З ким буде руське громадянство: з 
Валуєвим чи з Федотовим?».
 Своєрідним полемічним постскриптумом стає знову-таки «мож-
лива» відповідь українців. Відповідь жорстка і однозначна. За її основу 
Винниченко взяв пряму цитату англійського прем’єр-міністра Черчілля 
про можливість усіх засобів боротьби проти навали фашистського на-
силля. Винниченко недарма використовує саме пряму цитацію, адже 
вона забезпечує необхідну точність і достовірність, документальність 

 Вони помічали в революціонерові – динаміку, вони його боялися 
і лякали ним.
 «Так ось за ким ми йшли?» – скаже російська демократія про 
революціонерів напередодні нової революції, в якій вони знову хочуть 
працювати. Славна буде революція ця, якщо на чолі її стануть садисти 
й мазохісти Винниченка!»
 «Так ось кого ми боялися, ось вони які, ці будівники нового 
життя?» – торжествуючи, скаже всеросійська наволоч, прочитавши 
Винниченків твір».
 Далі йде скрупульозне «препарування» твору з єдиною метою: 
відшукати докази тому, що «технічно – твір слабкий: мелодраматич-
ний, переповнений повторами і нудний - всі герої розмовляють однією й 
тією ж мовою, книжно і кепсько. Багато пущено публіцистики, кари-
катури і щонаймодніших ідей, не пережованих автором».
 І на завершення: «Ви, мабуть, зробили б добре діло, порадив-
ши авторові прочитати «Марево», «Панургове стадо», «Чад життя», 
«Гуртківщина (Наші кращі люди – гордість нації)» Незлобіна -Дьякова, 
«Що робили в романі «Що робити?» Цитовича, «Нігілістів» Ціона; нехай 
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полеміки. Винниченко – публіцист таким чином намагається максималь-
но об’єктивізувати свій останній аргумент на користь свободолюбивих 
позицій українського народа. Валуєвському істеричному заклинанню: 
«Нє било, нєт и бить нє может», Винниченко протиставляє непохитне 
слово українського народу: «Була, є й буде». Заперечувальна семантика 
першої фрази видається «слабкішою» за утверджувальний зміст фрази-
відповіді. Автор вкладає в ці слова необхідний полемічний пафос силь-
ного опонента, слова якого не можна ігнорувати.
 Проведений інтертекстуальний аналіз доводить, що у статті 
превалюють цитати-припущення, утворюючи віртуальний інтертекст 
можливих слів опонента. Подібні інтертекстуальні зв’язки виникли 
в умовах важкого переосмислення історичних подій, вчинків деяких 
особистостей і своїх власних переконань. Емоційно-іронічна полеміка 
з Горьким, пройшовши 20-річне коло, вивела Винниченка на інший 
рівень полемічності з іншим, набагато серйознішим і небезпечнішим 
противником. У цій полеміці відповіддю завжди було загрозливе мов-
чання, у якому Винниченко своїм внутрішнім слухом прочував слова, 
сповнені жорстокості, ненависті и брехні. Ось чому публіцист вдається 

він, невіглас, подивиться, куди потрапив зі своїм зловтішанням. Він поба-
чить у цих книгах, що весь бруд, який можна зібрати й кинути в обличчя і 
в серце замученої російської інтелігенції, – вже зібрано й кинуто, не гірше, 
ніж він робить це. А мені, будь ласка, відтепер не присилайте писань Вин-
ниченка, я знаю літературу цього напрямку, і вона мене не цікавить.
 Я, звичайно, розумію, що він пише з бажання «послужити 
правді», але я знаю також: і про те, що деякі з тих, хто служить, 
небезпечніші за ворогів».
 Однак суперечка з Горьким вже вийшла за межі особистого 
конфлікту, свідченням чого може бути, наприклад, «Открытое письмо 
к русским писателям».
 Лист надруковано в російськомовному часописі «Украинская 
жизнь» (Москва), 1913, ч. 10. Паралельно надруковано в російській газеті 
«День» (СПб), ч. 280. 2.ХІ.1913 р. Газета «Рада» (Київ) подала передрук ли-
ста в перекладі українською мовою під заголовком «Лист В. Винниченка 
до російських письменників». Того ж року передрук листа подала газета 
«Приазовский край» (ч. 275) під заголовком «Хохлы в русской литературе», 
а 1930 р. під першоназвою – газета «Украинская жизнь» (Харбін, 16.1.). 
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до віртуального інтертексту, який, з одного боку, заповнив зону мовчан-
ня, а з іншого поглибив полеміку образним підтекстом про самотнього 
лицаря в пошуках справедливості для свого народу.
 Слово Винниченка-полеміста надзвичайно проективне, 
зорієнтоване на майбутнє. Автор неначе відчував, що його шлях до 
українського читача буде непростим і тривалим. У таких умовах 
інтертекст служить своєрідною знаковою системою, покликаною че-
рез тривалий проміжок часу зробити читацьке сприйняття змісту тек-
сту максимально адекватним авторському задумові. Більше того, читач 
повинен відчути полемічну напругу ідейного двобою і перейнятися 
настроєм авторських слів.
 У цій полеміці останнє слово-відповідь Винниченка виникає на 
протиставленні численним «нє можєт», на викритті абсурдного змісту 
цих заперечень. Симбіоз емоційності, іронічності й незаперечних фактів, 
блискучої аргументації надає полемічній публіцистиці майстра особливої 
динамічності з високим коефіцієнтом впливу на реципієнта. Надзавдан-
ням цієї полеміки можна вважати активізацію в українського читача його 
національної пам’яті. Відтак Винниченко підходить до своєї остаточної 

 Публікація листа мала широкий відгук у російській пресі. Так, 
К. Пересвєтов у статті «Слишком!» («Одесский листок», 20.Х.1913) твер-
див, що «национальная мелочность и болезненная предчувственность 
гипертрофировали реакцию В. Винниченко», а газета «Утро России» 
(Москва, 1913, №240) звинуватила письменника в тому, що він «уто-
пист и хочет запретить русскоязычным писателям пользоваться местны-
ми говорами, которых столь много в России». З полемікою на глумливу 
статтю С. Петрашкіна «Ась и що» з приводу листа в газеті «День» (СПБ, 
1913, №282) виступив А. Василько (А. Ніковський) у статті «Відповідь 
на лист В. Винниченка» («Рада», К., 23.ХІ.1913). В газеті «День» (1913, 
№301) був надрукований і колективний лист українських студентів (за 
20 підписами) з висловленням підтримки й солідарності з В. Винни-
ченком з приводу його відкритого листа. Передруковуючи колективного 
листа студентів в українському перекладі, газета «Рада» (К., 23.ХІ.1913) 
в редакційній передмові «Спочуття В. Винниченкові» констатувала, що 
«лист В. Винниченка, видно, дійсно зачепив болючу для нас справу, бо 
наша редакція теж одержує листи з виразами спочуття й солідарності 
з виступом В. Винниченка від окремих осіб, від гуртків та інституцій. 
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відповіді не окремо, а разом із читачем, що надає їй подвійної ваги й 
переконливості: «Була, є й буде». Це відповідь не однієї людини, а цілого 
народу.
 Полемічна публіцистика Винниченка за своєю потужною 
діалогічною природою виявляє неабияку актуальність думки, що вбирає 
в себе складні питання історії розвитку нації. Між тими буттєвими питан-
нями українського народу і сьогоднішнім днем України нездоланна часова 
відстань, але духовна квінтесенція тих питань дійшла до сучасного українця 
не просто дбайливо збереженою, а своєчасною й соціально гострою. У цьо-
му розрізі інтертекст статей Винниченка став своєрідною призмою, через 
яку сучасний читач може найбільш адекватно зрозуміти авторську думку.
  Різноманітні форми цитації неначе оживляють і додають 
панорамності історичним подіям минулого століття. Звучать голоси 
опонентів і однодумців, відтак історичний матеріал сприймається читачем 
не однобоко, а в усіх наявних протиріччях. У цьому різноголоссі полемічне 
слово Винниченка звучить вагомо й переконливо, нагадуючи про минуле, 
пояснюючи сьогодення і відкриваючи майбутнє для України та її народу.

Н. Фенько

Але щось не знати, щоб лист В. Винниченка викликав серйозне обгово-
рення в російській пресі [...]. Мабуть, більше висновків з листа В. Вин-
ниченка зробить для себе українське громадянство, ніж російське».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К РУССКИМ ПИСАТЕЛЯМ
 Когда я беру в руки рассказ из «хахлацкой» жизни какого-
нибудь русского писателя, меня всегда охватывает смешанное чувство 
неловкости, стыда и боязни.
 Такое чувство бывает, когда приходишь в общество с челове-
ком, страдающим слабостью к еврейским или армянским анекдотам. 
Человек, вне сомнений, хороший, чуткий, умный, наблюдательный. 
Пока дело не касается анекдотов, говорить с ним, слушать его – наслаж-
дение.
 Но вот по какой-то ассоциации ему припоминается еврейский 
анекдот, и наслаждение переходит сначала в чувство неясной тревоги, на-
пряженного ожидания бестактности и, наконец, горячего стыда за хорошего, 
умного человека, за евреев и армян, за себя и за слушателей, старающихся 
под неловкими улыбками скрыть мучительное недоумение, стыд и досаду.
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 Подобное чувство, говорю я, появляется у меня (да не у одного 
меня, а, наверно, у большинства читателей-украинцев!), когда прихо-
дится читать рассказы русских писателей о «хахлах», как издавна при-
нято в русской литературе выражаться об украинцах.
 Этой грустной слабостью к «хахлацким» анекдотам страдают, 
за немногими исключениями, все русские писатели. Особенно же она 
приняла угрожающий, почти эпидемический характер за последние не-
сколько лет. «Хахол» непременно найдется у каждого беллетриста. В 
этом, понятно, ничего удивительного нет: «хахлов» в России более 30 
миллионов, они занимают громадную часть империи,  жизнь последней 
в очень незначительных проявлениях обходится без их вольного или не-
вольного участия.
 Естественно, что всякий более или менее отзывчивый писатель 
старается в своих работах отразить такое крупное явление. Беды в этом 
нет. Но вот беда лишь в том, к а к отражается у них это явление. Анек-
дот тоже будто отражает характер евреев или армян, но к а к?
 Об этом я позволю себе сказать несколько слов. Делаю я это по 
двум мотивам. Один – чувство обиды члена той нации, которую обижа-
ют. Другой  – обида и стыд за тех, которые обижают.
 Я не хочу сказать, что обижают сознательно. Если бы это было 
так, то настоящее мое письмо было бы совершенно бесполезно. Только 
уверенность, что большинство русских писателей ни на одну минуту не 
имеет в виду причинить кому бы то ни было обиду своими рассказами 
или же поставить себя в чьих-нибудь глазах в положение рассказчика 
«из армянского быта», – только эта уверенность дает мне смелость при-
влечь внимание моих коллег на предмет с той стороны, с которой им не 
представлялось случая посмотреть.
 Сравнивая рассказы большинства русских писателей, в кото-
рых играют роль украинцы («хахлы»), с анекдотами, я готов подтвер-
дить это сравнение доказательствами. Прежде всего, основное сходство 
таких рассказов с анекдотами – в их шаблонности, в застывших (и при-
том никогда не бывших верными) формах изображения. Еврей, армя-
нин, «хахол», немец, всякий другой представитель чужой национально-
сти в анекдотах обязательно должен иметь свое «национальное лицо», 
при этом, конечно, такое, которое будет вызывать смех у слушателей и 
ласкать гордость их собственного «национального лица». В этом зада-
ча анекдота. О художественной правде, о творческом проникновении в 
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характер этих «лиц», понятно, и речи не может быть. Известная комби-
нация фактов и положений на фоне «смешного» «национального лица» 
еврея или армянина – и эффект готов. По духу анекдота еврей или ар-
мянин всегда и везде один и тот: трусоват, глуповат, хитроват, грязноват. 
Еврей вместо ж произносит з, а вместо з – ж. Армянин любит букву ы и 
постоянно повторяет «дюша мой».
 То же до уныния, до стыда повторяется и в анекдотах «из хах-
лацкого быта», называемых рассказами. Всегда и всюду «хахол» – не-
много глуповат, немного хитроват, непременно ленив, меланхоличен и 
порой добродушен. О других свойствах человеческой психики у «хах-
лов» из этих рассказов совсем не слыхать. Более тридцати миллионов 
их, а такая удивительная неподвижность и односторонность развития. 
Что ни фигура, то либо мешковатый дурак, то придурковатый лентяй, 
либо ленивый пройдоха. И редко-редко это – недалекий, сентименталь-
ный, не злой простак, вроде «хахла» М. Горького (мається на увазі ге-
рой роману М. Горького «Мати» Андрій Находка, «хахол из города 
Канева»... – упоряд.).
 Примеров и приводить не стану, их слишком много. Каждый, 
кому интересно проверить меня, пусть возьмет книги любого русского 
беллетриста и повнимательнее ознакомится с их героями-«хахлами». 
Характер языка этих «хахлов» совершенно аналогичен с характером 
языка героев из еврейско-армянских анекдотов. Эти удивительные «хах-
лы» говорят точь-в-точь, как когда-то говорили персонажи Гоголя. Та же 
наивная грубоватость, та же прославленная «юмористическая нотка». 
Мужик, интеллигент, рабочий – все говорят в одном и том же тоне и 
чуть не об одном и том же. 
 Не могу все-таки удержаться от примера. Наудачу беру рассказ 
Скитальца (російський письменник, автор низки творів про шлях 
до революції людини з народу, написаний під враженням подоро-
жей письменника по Україні та Бессарабії –  упоряд.) «Сумерки». 
Тут между прочими лицами выводится «хахол» – студент, по прозванью 
Гетман. Он слушает рассказ о том, как «украинофильство» доживает 
свои последние дни, как на месте Запорожской Сечи пыхтит теперь мы-
ловаренный завод и, свесив «свою круглую голову с чубом, пошевелил 
длинными усами и заговорил с чисто малорусской меланхолией:
 – Эге! Вот уже и досадно мне бывает, когда я слышу что-нибудь 
такое! Хотелось бы мне, чтобы не было этих городов проклятых, а были 
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бы опять степи да Сечь! Ей-Богу, кинул-бы я эти книжки и науки да и 
пошел бы гайдамачить. Хай ей чорт, оцей цивилизации!..»
 Гетман еще много говорит в подобном духе, но я ограничусь 
этой выпиской.
 Ну, разве это не знаменитый Остап, сын Тараса Бульбы, много 
раз бросавший «оцею» цивилизацию и убегавший гайдамачить? А тон 
этот: «Эге! Вот уже и досадно мне...» Совсем какой-нибудь пьяный го-
голевский мельник, ищущий впотьмах дверь своей хаты.
 И это, надо помнить, студент, в послереволюционное время, в 
центре культурной жизни России! До чего должны быть тупы и непод-
вижны эти «хахлы», если у них студенты в двадцатом веке мечтают о 
том  же, о чем мечтали Остапы Бульбы! Причем даже языка своего не 
знают и употребляют такие формы, которые абсолютно невозможны в 
устах как угодно обрусевшего, захудалого «хахла», никогда ни одним 
ухом не слышавшего об «украинофильстве». Г. Скиталец, наверно, и не 
подозревает, что он одним этим словечком «оцей цивилизации» сразу 
подрывает у всякого знающего хоть немного украинский язык доверие к 
художественной правде этого места в его рассказе.
 А таких словечек у каждого писателя сколько угодно. У каждо-
го неизменная «жінка», «горілка» и непременно через і (для местного 
колорита!).
 Меня много раз подмывало желание обратиться к писателям, 
употребляющих в одних «хахлацких» словах і, а в других и, с просьбой 
открыть мне мучающую меня загадку: почему они это делают? Почему, 
например, «бис», «нис» и прочие слова они пишут через и восьмерич-
ное, а «жінка», «горілка» и еще некоторые через і с точкой?
 Я уверен, что ни один из них не смог бы мне ответить. Пишут 
так другие, ну и я. Чего там еще!
 Вот тут и начинается обида. Обида от пренебрежительного, 
грубого и невежественного отношения к тому, что тебе дорого, близко, 
что вскормило и вспоило тебя. Похоже на то, как городовой по обязан-
ности службы и по присущей его положению грубости без церемонии 
пихает с тротуара в грязь свою мать-крестьянку. Чего там с ней стес-
няться, не барыня!
 Так украинский язык в глазах русских писателей на положении 
этой крестьянки. С барыней, например, французским языком, так дер-
жать себя ни один не посмеет. Вместо cette femme (... cette femme (фр.) 
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– ця жінка –  упоряд.) не напишешь се Гете. Если сам не знает, лю-
дей сведущих спросит и самым почитательным, европейским манером 
обойдется с барышней. Даже каблучком прищелкнет, accent (акцент – 
упоряд.) поставит на своем месте.
 Это – одна обида. Другая, как я сказал, – обида за самих писателей, 
за их работы, которые очень страдают от этих «хахлацких» анекдотов.
 Гоголю простительно было коверкать украинский язык, их быт, 
характер, так как в этом исковерканном виде была для того времени своя 
художественная правда. Но в наше время, когда украинская интеллиген-
ция растет не по дням, а по часам, когда украинская интеллигенция, со-
знательная, знающая свой народ и язык, составляет значительную часть 
читателей России, идти по стопам Гоголя уже нельзя без вреда для своей 
репутации искреннего и истинного художника.
 Но русские писатели – удивительные консерваторы в отноше-
нии украинцев. Больше даже русского правительства. Правительство 
уже заметило нас, уже мы пользуемся его благосклонным и сердечным 
вниманием. Сквозь толстую, вековую кору темноты и бесправия во всех 
местах Украины бьет струями национальная жизнь. Правительство оза-
боченно, суетливо затыкает, чем может, неприятные пробоины.
 Несмотря на это, украинское движение растет. Несмотря на по-
добные же старания польской шляхты, растет еще сильнее это движение 
и в австрийской Украине – Галиции. Развивается пресса, литература, на-
ука. Во Львове открывается украинский университет, в австрийском пар-
ламенте украинская группа расширяет с каждым днем свое значение.
 Наконец, развитие Украины доходит до той степени, когда вы-
ступает на сцену национально-политической жизни пролетариат, эта 
истинная сила всякой нации. Многими тысячами голосов украинские 
рабочие напоминают своему представителю в Государственной Думе 
о борьбе за их национальные права. Из запорожских степей потомки 
казаков, крестьянская демократия и рабочие, заявляют свой протест 
против Родзянок (Родзянко Михайло Володимирович (1859-1924) – ве-
ликий поміщик, депутат Державної думи від Катеринославщини (1907-
1917), один із лідерів партії «октябристів», монархіст. Як прихильник 
монархії й голова Тимчасового комітету Державної думи, підтримував 
гнобительську політику самодержавства щодо неросійських 
національностей, зокрема українського народу. – упоряд.).
 А русские писатели ничего этого не замечают и по-прежнему, 
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по Гоголю, продолжают рассказывать нам о «жінках» да «горілках», об 
Остапах Бульбах, мечтающих забросить «оцею» цивилизацию и уйти в 
степи гайдамачить.
 И стыдно, и грустно!
 И невольно обратишься с мольбой: коллеги! Ради Бога, будьте 
внимательнее к жизни и к тому, о чем вы пишете. Не обижайте ни себя, 
ни художественной правды, ни нас, украинцев, своими невольными 
«хахлацкими» анекдотами! 

3
 На кінець 20-х (липень 1928 р.) припадає й продовження дав-
нього 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 видавництва «Книгоспілка» О. Слісаренка вида-
ти роман «Мати» в українському перекладі.
 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 
стараются 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 (між іншим, обидва вони 
були написані в Парижі). Вчинок Горького розцінено як виявив певного, 
шовіністичного за своєю суттю, «політично-національного світогляду». 
Буревісник революції опинився в одному ряду з П. Валуєвим і чорно-
сотенцями. По інший бік В. Винниченко поставив учених з Російської 
академії наук (О. Шахматова, Ф. Корша...), які ще в 1906 р. подали 
офіційне заперечення твердженням про те, що українська мова – це 
начебто «наречие» російської, а також Леніна, Бухаріна і Компартію 
України, оскільки політика українізації на ту пору ще не була перервана. 
Наведемо фрагменти з листа: «... не нове це Ваше філологічне відкриття, 
громадянине Горький! Ще в 1876 році один із сатрапів царського уряду, 
міністр Валуєв (міністр освіти), цілком, як Ви, формулював його: «Ни-
какого украинского языка не было, нет и быть не может».[...]... одна-
че це філологічне «переконання» Валуєва не помогло. Через що? Через 
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одне, неймовірне, але фактичне явище.
 Вороги Великої Російської Імперії (головним чином – німці), за-
здрячи її могутності та славі, почали підкопуватися під неї, щоб розвали-
ти її. З цією метою вони вхопилися за українське «нарєчіє», почали розд-
мухувати 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, штуч-
ну історію, штучну культуру, штучну державність. Руські уряди (за 
згодою величезної більшості руської демократичної інтелігенції) всіма 
державними засобами боролися проти такого підступства ворогів, не 
дозволяли, карали, душили. Але сталося чудо, неймовірне, фантастичне 
чудо, громадянине Горький: створили-таки вороги цілий народ, з окре-
мою мовою, з окремою історією, з окремою культурою! [...]
 І надійшло до того, громадянине Горький, що на даний момент 
на земній планеті є більше сорока міліонів людей, що заявляють своєю 
рідною мовою оцю штучну, вигадану німцями мову! В самому тільки 
Союзі Радянських Республік є біля міліонів таких дивних гомункулюсів. 
318 тисяч шкіл на Україні – 16 тисяч провадять навчання цією штуч-
ною мовою. Академія Наук на Україні видає свої наукові праці цим вига-
даним «нарєчієм»[...]
 Чи не чудо ж, громадянине Горький? І чи не загрозливе це чудо? 
Ви ж подумайте: воно руйнує всі закони науки, що ми їй звикли довіряти. 
Наука нас учить, що народи й мови їхні творяться тисячоліттями, 
що в цьому складному процесі беруть участь численні і різноманітні 
фактори: історичні, економічні, географічні, кліматичні і т.д., і т.д. 
А тут раптом задумала собі купка людей міждержавну інтригу і за 
якийсь десяток-другий років взяла і й створила з частини одного 
неподільного народу цілком новий штучний народ. І цей штучний народ 
уже переслідує і кривдить той живий, справжній народ, з якого його 
зроблено [...]... ви раз у раз у політиці були тільки «другом». Активно, 
дієво, своєю власною особою. 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 пере-
клад 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 



318

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 Ра-
дянською Соціалістичною Республікою? «Упразднили б за ненадобно-
стью?» «Не было, нет и быть не может?».
 Лист М. Горького до О. Слісаренка набув неабиякого роз-
голосу (В. Винниченко згадує, що його начебто передрукувала й 
білогвардійська преса за кордоном). І хоч у липні 1928 р., 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.
 Зовсім іншою була доля Винниченківського послання. Пись-
менник занотовує 16 липня наступні рядки: «Горького «українці» з 
КП(б)У врочисто зустрічали в Харкові. Лизали ті самі місця, що нака-
зало начальство з Москви. Цей кацап брутально пацнув ногою і плюнув 
у незагоєну болючу рану української нації, а «українці» стоять на задніх 
лапах і кадять цьому «пролетарському» імперіалістові славословія. І 
тільки на далекий натяк насмілились: Горький, мовляв, сам тепер має 
змогу побачити, що зроблено радвладою на цьому «малоросійському 
наречії». Навіть не сказано йому в очі, що вони проковтнули його дулю і 
що він «помилився». Тільки «дехто»! Цікаво, як прийметься мій «Одвер-
тий лист» на Україні. Замість Кагановича, «намісника Леніна», себ-
то папою на Україні, призначено Косіора. Це маленький, опецькуватий 
україножер із євреїв. Побачимо, який курс поведе цей папа».
 Відповідно на запитання Винниченка про те, як «прийметь-
ся» «Одвертий лист», є думка Ю. Микитенка: «Винниченків лист був 
надрукований у цілком толерантній щодо Радянської України газеті 
«Українські вісті» (1928, липень). Незважаючи на широкий резонанс 
цього листа на Україні і за кордоном, виникла парадоксальна ситуація: 
всі знали про нього, але надрукований він не був [...] Це можна пояснити 
тільки специфічними суспільно-політичними обставинами на Україні: 
адже керівні політичні кола побоювались падіння авторитету Горького 
через публікацію цього листа».



319

« …Я  НА  СТОРОЖІ  КОЛО  ЇХ  ПОСТАВЛЮ  СЛОВО »

4
 І було ще одне відлуння конфлікту між Винниченком і Горьким 
– цього  разу аж 1948 року. Винниченко запропонував редакції газети 
«Українські вісті» (м. Новий Ульм, Німеччина) відзначити своєрідний 
«ювілей» – двадцятиріччя   появи його «Одвертого листа до М. Горько-
го», оскільки «тема його не тільки не постарілась, а ще набула гострішої 
актуальності». І газета пішла на нестандартний крок: передрукува-
ла «одвертого листа» 1928 року, а в наступному номері вмістила нову 
статтю Володимира Винниченка. – «Була, є й буде». По суті, наголошує 
В. Панченко, «це політичний памфлет, вістря якого спрямоване про-
ти 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. Нево-
ля не може бути вічною, вона протиприродна, вона суперечить ЖИТ-
ТЮ, тому В. Винниченко з великою пристрастю і впевненістю пророкує 
більшовизмові загибель, падіння, після чого «знаменитий Союз 
Совєтських Соціалістичних Республік буде зруйновано», а Україна 
неминуче стане самостійною державою».

***
 Історичні події 1918-1919 років в Україні стали важливим етапом і 
в історії української держави, і в процесі руйнації старих та створення но-
вих цінностей. Напруженість та складність творчої діяльності цього періоду 
В. Винниченка-драматурга чи не найкраще яскраво виявилася в п’єсі 
«Між двох сил». На цьому постійно наголошували її дослідники. 
Так, один із видавців п’єси (В.Чапленко) відзначив, що в цьому творі 
правдиво відображена: «…боротьба українських вільних козаків із 
червоногвардійцями, тобто події, що відбувалися перед першим нападом 
Росії на Україну». Він же подає загальну оцінку п’єси: «… в українській 
драматургії немає кращого твору про ті історичні події, і саме через це його 
й треба перевидавати…» З’ясувавши історичні передумови появи драми 
«Між двох сил»,  М. Жулинський прийшов до висновку: «Володимир Вин-
ниченко …продовжує …дослідження внутрішнього світу політизованої лю-
дини, революціонера, який підкорює себе, своє особисте життя …морально-
естетичні засади і принципи служінню ідеї». А  Ю. Бойко-Блохін стверджує, 
що «…п’єса «Між двох сил» є найвищою точкою духовно-мистецьких зма-
гань Винниченка…».

Т. Макарова
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО
«МІЖ ДВУХ СИЛ»

ДРАМА НА ЧОТИРИ ДІЇ
(У п’єсі в основному зберігається авторська орфографія)

Дієві особи: 

Микита Іванович Сліпченко; 
Гликерія Хведоровна (його жінка);     
Софія, Христя, Марко, Тихон, Арсен (їхні діти); 
Панас Антонович (чоловік Христини); 
Сємянніков, Грінберг (лідери большевиків); 
Микола Петрович Білянкевич;  
Сіницин, Подкопаєв, Сорокін (большевики);  
красногвардейці, селяне, робітники. 
 Діється в одному з великих провінціяльних міст на Україні в початку 
1918 року. 

НЕЗДОЛАННИЙ  КОНФЛІКТ
 Драма В. Винниченка «Між двох сил» займає особливе 
місце в драматургії митця як в суто художньому аспекті, так і в плані 
дослідження гострої проблематики власне суспільно-політичного ха-
рактеру. За словами Ю. Бойка-Блохіна, ця п’єса «повністю присвячена 
подіям української національної революції, висвітленню її рушійних 
сил, збройному зударові України з московськими загарбниками, роз-
криттю душевного світу українських людей, які борються, страждають, 
гинуть і перемагають». До того ж, твір є «найвищою точкою духовно-
мистецьких змагань Винниченка, так як його участь у складенні IV 
Універсалу є зенітом у його політичному рості».
 Драматичний конфлікт, що лежить в основі п’єси «Між двох 
сил», є відображенням чи не найголовнішої суперечності В. Винничен-
ка як особистості, як митця і політика. Умовно кажучи, цю суперечність 
можна визначити як внутрішній конфлікт між «соціальним» і 
«національним». Під «соціальним» вбачаю його суспільно-політичні 
погляди, які за характером були соціалістично-комуністичними. Під 
національним – досить складне буття національної ідеї, яка, безперечно, 



321

«МІЖ  ДВОХ  СИЛ »

ДІЯ ПЕРША
 Велика кімната. Вона одночасно служить і за їдальню, і за робітню, 
кабінет і вітальню. Ліворуч від глядача ближче до рампи теслярський 
варстат. Тут же дошки, струменти теслярські; над варстатом до стіни 
поприбивані полиці з пофарбованого дерева. Біля варстату стоїть невеличка 
шафа для книжок, яку допіру роблять. Далі по лівій стіні полиці з книжками. 
Між варстатом і полицями з книжками двері в другі кімнати. В задній 
стіні велике італійське вікно. Крізь його видно будинки міста. Біля вікна 
зліва стоїть стіл до писання, фотель. Справа буфет. В стіні, що праворуч, 
другі двері до сіней. Попід сею стіною стоїть широка турецька канапа. 
Над нею старовинний український килим і портрет Шевченка у великому 
рушнику. Посеред кімнати стіл, покритий білою вишиваною скатіркою. 
Скрізь на стінах портрети українських письменників, так само прибраних 
рушниками. 
 Панас. (Років 30, з голеною бородою, білявий, в очах переважно 
юмористичний вираз. На йому сорочка з сірого товстого полотна, на шиї 
зав’язана червоною вузенькою стьожкою; рукава закачані. Підперезаний 
темно-синім поясом. Чорні неширокі штани в чоботи. Він дивиться у 

володіла письменником і по-різному знаходила своє художнє втілення 
у його творах. Ось чому генезу проблематики п’єси «Між двох сил», 
пояснення природи її конфлікту слід шукати в боротьбі між соціальним 
(соціалістично-комуністичним) та національним, що проймала все 
життя Винниченка, і визначила його внутрішню драму як особистості 
й митця. 

 ДО ПИТАННЯ ПРО СВІТОГЛЯД В. ВИННИЧЕНКА 

 Як свідчить дослідник О. Ушаков, на політичні погляди 
інтелігенції початку XX століття, до якої, звісно, належав і В. Винни-
ченко, впливала «вся складність російської дійсності (в економічній, 
соціальній, політичній, культурній, національній та інших сферах 
життя) (...). Політична орієнтація визначалася також особливостями 
волі кожного індивідуума, різноманітністю умов формування його 
поглядів, відмінностями в обсязі і характері соціального досвіду, 
індивідуальними особливостями структури свідомості деяких особи-
стостей». Як бачимо, вчений проводить паралель між об’єктивними 
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дзеркало, розглядаючи себе зо всіх боків. Коли в сусідній хаті чується голос, 
він хутко одходить од дзеркала, бере рубанок і стругає.) 
 Христя. (Років 24-х, білява, з м’якими рисами лиця, одягнена в білу 
блюзку й синю модну спідницю, на спині дві коси. Хутко входить і шукає по 
хаті, поглядаючи скоса на Панаса.) Та де ж вона? Оце, їй-Богу! Ну, нема ж, 
та й годі! Паню, ти не бачив татової шапки? 
 Панас. Бачив. На трапку лежить. (Не перестає стругати.) 
 Христя. Ай, Паню! (Шукаючи, підходить до Панаса, м’яко, 
занадто щиро.) А знаєш,  Паню, тобі таки без бороди далеко краще! Тепер у 
тебе зовсім український тип. А тоді трошки скидався на кацапчука, це через 
те, що борідка була білява і трошки цапина. А тепер же зовсім такий, як 
чотирі роки назад. 
 Панас. (Ніби шукає щось круг себе й заглядаючи за Христю.) 
 Христя. Що ти шукаєш? 
 Панас. Та щось тут допіру говорено про мою борідку. Хто то, 
Христю? 
 Христя. Авжеж, краще. А що я вчора казала, що гірш, так то я так... 
з поганого настрою. Мені здавалось, що ти поголився ради приїзду Софії, 

умовами формування світогляду певної соціальної групи, зокрема 
інтелігенції, і їх політичною позицією. Оскільки представлене читачеві 
дослідження передбачає визначення суспільно-політичних поглядів 
не просто політика, а й письменника, то справедливою стає думка про 
те, що ті ж самі умови мали безпосередній вплив на характер його 
творчості.
 Прихильність у кінці ХІХ і на початку ХХ століття багатьох 
молодих людей до соціалістично-комуністичних ідей і до революційної 
діяльності, що мала за мету ці ідеї реально ствердити в житті, 
пояснюється перш за все тим, що в соціалістичному ладі вони бачи-
ли 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. Соціально-демократичний 
рух охопив усю Європу, Північну Америку. І треба сказати, що він 
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щоб бути таким, яким вона тебе знала. 
 Панас. Ага, а тепер уже не здається? 
 Христя. Ну, Господи! Ну, розуміється, ти можеш хотіть подобатись 
Софії. Що ж тут такого? Хіба це зараз же повинно значити, що ти в неї 
закохании? Господи Боже! Невже ти думав учора, що я іменно це думала? 
Паню!.. Але даю тобі слово, я зовсім так не думаю. Ти віриш мені? Віриш? 
(Зазирає йому в лице, ловить руку з струганком.) 
 Панас. (Сміється.) Ах, ти хитрюга! 
 Христя. Чим? Чим? Чим же я хитрюга? 
 Панас. Ну, дитинча, іди шукай шапку, мені треба докінчить оцю 
поличку. А то як прийде Софія, як закохаюсь у неї, то й не кінчу вже зовсім. 
 Христя. Ну, а хіба ж ти не радий, що вона приїжджає? Ну, скажи по 
правді. Трошки все ж таки хвилюєшся, га? 
 Панас. Ні, мені дуже сумно. І страшно: а що знаєш, як повернеться 
стара любов? Га? Що ж ми тоді робитимем, мала моя, га? Стара любов, брат, 
цупка, живуча. От морока буде! 
 Христя. (Несподівано гірко.) На що їй повертаться, коли ти її й 
тепер любиш і не переставав усі ці чотирі роки любить. 

відіграв величезну роль в облагородженні «дикого» капіталізму, зму-
шуючи уряди дотримуватися більш справедливої у соціальному плані 
політики. То ж цілком природно було бачити молодого Винниченка в 
рядах революціонерів соціал-демократичного спрямування.
 Становлення світогляду митця досить повно простежується 
в публіцистиці та щоденникових записах періоду напередодні й під 
час першої світової війни. Перш за все, слід сказати про соціалістичні 
погляди Винниченка, його марксистське розуміння історії. Як це ча-
сто бувало у Винниченка, натури повної протиріч та конфліктів, 
його марксистсько-соціалістичні погляди були особливими. І. Лисяк-
Рудницький відзначав, що Винниченко, «бувши людиною небуденних і 
різноманітних природних здібностей, не мав систематичної політичної 
освіти». Більшість його публіцистичних творів свідчать про те, що 
марксизм його має далеко не глибокий науковий, а скоріше практич-
ний характер, до якого додається ще «бунтарський дух і зненависть 
до всякого начальства». І причини тут скоріше об’єктивного, ніж 
суб’єктивного характеру.
 Належним чином студіювати соціалістичні вчення у невтомно-
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го революціонера, який займався практичною діяльністю, неодноразо-
во перебував у в’язниці, а головне – плідно працював на літературній 
ниві, просто не було часу. При цьому Винниченко більшу частину 
свого усвідомленого життя виступав як переконаний марксист. Ярос-
лав 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 І. Лисяк-Рудницький зауважував: «З вчення Маркса і Енгельса Вин-
ниченко сприйняв тільки есхатологічно-утопійну, але не пізнавально-
наукову частину, його в марксизмі захоплювали такі речі, як протест 
проти несправедливості капіталістичного ладу, міт пролетарської 
революції, візія майбутнього ідеального соціалістичного суспільства. 
Його розуміння марксистської теорії не підносилося понад рівень по-
пулярних брошур. Винниченка можна вважати ідеологом українського 
націонал-комунізму в тому сенсі, що в його (...) публіцистиці пластич-
но виражені настрої, емоційний клімат, притаманні цьому середови-
щу» (Виділення – С. М.).

 Панас. (Сміючись.) От-так маєш! 
 Христя. Ах Господи, і чого б я приставлявся. І зо мною ти женився 
тільки на злість їй, і бороду поголив тільки для неї, і стоїш тут з рубанком 
для неї. Ах, нещасний поет, мусить теслярством зароблять на хліб. Бідний 
талант, загинув через сім’ю. А Софія, як же, відома артистка російської 
імператорської сцени, вона зрозуміє... 
 Панас. (З посмішкою пильно дивлячись на неї.) Дитинча, навіщо 
ти собі кігтоньки в серце запускаєш? Га? Навіщо дряпаєш? Нікому з того 
абсолютно ніякої користи немає. Повір ти мені. 
 Христя. (Плаче.) 
 Панас. Так... Додряпалась. 
 Христя. Ти нік...коли м-мене не любив... Тільки її... І тепер... 
 Панас. Ну, скажіть на милость, що значить одна маленька, 
паршивенька, цапина борідка. В руки взять нема чого, а як зголив, так які 
сльози через неї. Ні, дитинча, годі, я заведу через місяць тобі таку, що всі 
кацапи будуть ахкать. Ой, побачиш... На виставку в Рязань пошлю її. (Обніма 
й злегенька милує.) 
 Христя. (Плаче й сміється.) Я поганка, Паню! Ти не сердься на 
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 Попри зазначене дослідниками політично-економічне диле-
танство, з властивою йому сміливістю та наполегливістю («натура, 
як у тура», – писав про нього Є. Чикаленко), Винниченко береться за 
трактування марксизму. Більше того – за створення схем 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 (марксізм і ми-
стецтво)», що вийшла в журналі «Дзвін» (1913. – №12), дає добру нагоду 
зрозуміти суть Винниченкового бачення марксизму. Стаття полемічна, 
і автор, відповідаючи Юрію Яровому, котрий написав рецензію на пер-
ший том «Дзвону», виказує свої погляди на основні положення цього 
вчення (буття визначає свідомість, історія – це боротьба класів, рух – це 
все і т.п.). При цьому майбутній прем’єр-міністр виявляє себе швидше 
гарним письменником, що уміє образно мислити, ніж добре теоретично 
підкованим політиком: «Марксізм – се не рука, не орган одного тіла, а 
нове тіло, дитина, яка росте в лоні матері – старого громадянства. Се 
нова соціальна істота з власними руками, ногами, серцем, розумом».
 Марксизм, з його класовою непримиренністю, він трактує як 

мене, але мені так боліло ввесь час, так боліло. А тепер, знаєш, легче. Як 
сказала, так і легче. 
 Панас. (З усміхом.) Ну, звичайно, як звалиш каменюку, так воно 
вмить легче. 
 Входить Сліпченко. Він присадкуватий, кремезний, років 50. Вуса 
довгі, з підвусниками, звисають униз по-козацькому, вишивана сорочка з 
стьожкою. Зверх сорочки піджак, але штани підперезані червоним широким 
поясом, за якого причеплено револьвера. Говорить поважно, силкуючись 
удавати козака, трохи театрально:
 –  Ну, дочко! Ти сюди з чоловіком любощі розводить прийшла? (До 
Панаса.) Здається, воно трохи не по-українському буде «любощі розводить»? 
Га? 
 Панас. По-українському можна все говорить. Не сушіть собі голови. 
 Сліпченко. Ну, нехай упораємося з тою проклятущою кацапньою, 
засяду за граматику. Ну, а шапка ж де? Дочко? 
 Христя. Та, їй-Богу, тату, її тут немає. Шукаю, шукаю аж... Ой, та 
ось же вона, дивіться. Лежить собі... 
 Панас. Та й уредна яка, і не поворухнеться, наче й не вона. 
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вчення про найвищу терпимість. З усього видно, що В. Винниченко не 
марксист, хоча й проголошує себе таким, а швидше – пропагандист за-
гальнолюдських цінностей, не соціаліст, а великий мрійник. «І тільки 
один марксізм, – пише він, – дає задоволення свому непереможно-
му, вічному стремлінню людини зазирнути в майбутнє. На далекому 
просторі людського життя він ставить пункт спочинку, пункт, до якого 
можна й треба прокладати свою путь. Хай тепер темно, тісно, тяжко. 
Хай гинуть наші сили в боротьбі, в трудних усиллях, хай на перший по-
гляд сі усилля, ся боротьба безплодна, марна, – ми знаємо, ми віримо, 
ми бачимо далекий пункт де ясно, де вільно, де радіусами зійдуться всі 
витраченні нами сили».
 Побудові соціально справедливого суспільства Винниченко 
присвячує все своє життя, його соціалістичні погляди, які йшли від 
марксизму, заслуговують повагу в тому розумінні, що він намагається 
не зраджувати їх, а залишається вірним принципу «чесності з со-
бою». Дещо пізніше, в 1920 році, у «Листі до клясово несвідомої 
української інтелігенції» він заявляє, що переконання, які він мав у 
1902 році «в суті своїй не змінилися», вони лише перейшли «із сфери 

 Сліпченко. (Бере смушеву, сиву шапку з червоним козацьким 
верхом, що звисає майже на плечі, гладить її рукою.) А де ж наш Арсен? 
 Христя. Та пішов же, тату, на вокзал зустрічать Софію. 
 Сліпченко. Та аж з самого ранку сидить там? Оце добра мені 
справа. Ну й поїзди, чи той, потяги ходять тепер, хай їм грець. Ну, нічого, 
хай упораємось з большевиками. А, та й славне козацтво росте. Кидайте ви, 
Панасе, своє теслярство, записуйтесь у вільні козаки, бороніть рідний край. 
Яке тепер теслярство? Гляньте, яка ловка шапка. Га? (Одягає й береться в 
боки.) 
 Панас. (Співає, ніби не чуючи.) «Гей, не шуми, луже». 
 Сліпченко. О, вже заспівав своєї. Українець називається.  
 Входить Гликерія Хвед. Років 50, одягнена в темне, блюзка 
дзвіночком, по-селянському, на голові темна хусточка. Лице тихе, добре. 
Вдача лагідна, дуже довірчива, наївна.
– А Софієчки нашої все немає? Чую гомін та й думала вже, що то вона 
приїхала. 
 Сліпченко. (Серйозно.) А ти, стара, хіба й не знаєш? Прийшла 
ж од неї телеграма, що вона просто на аероплані прилетить до нас. 
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нездійснюваної у ту, що втілилася в життя» (Виділення – В.В.). 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 і національне з соціальним, і приводить людину до 
єдности думки й акції», заявляє, що «внутрішні конфлікти не роздира-
ють (...), не роздвоюють» його.
 Знайомлячись зараз із цими щирими визнаннями Винниченка, 
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 досвіду активного учасника українського 
соціал-демократичного руху, який саме тому, що був власне українським, 
викликав до себе різко негативне ставлення з боку російської соціал-
демократії, особливо її радикального, більшовицького крила. Російська 
соціал-демократія зовсім була не схильною підтримувати національно-
визвольні рухи, хай навіть і забарвленні в соціал-демократичні кольо-
ри: вона десь на інтуїтивному рівні розуміла, що це загрожує розвалом 

(Моргає Христі.) 
 Гликерія Хвед. (Здивовано.) Оце, скажіть! (Стурбовано.) Та це ж, 
не дай Господи, й упасти можна. 
 Сліпченко. Ого, прив’яже себе! 
 Гликерія Хвед. Та й холодно ж. Боже мій. Ото яка! А вона таки 
така. Змалку така була. 
 Сліпченко. Та пише, що просто в вікно хоче до нас улетіть. Ось 
сюди. Та щоб ми вийняли його. Оце стоїмо та й радимось. 
 Гликерія Хвед. Та як же так?! Ой, старий, ти знов оце мене дуриш... 
 Сліпченко. (Вдоволено сміється.) 
 Гликерія Хвед. А я ж і повірила. Хай Бог милує, літать на цих 
еропланах. Нехай уже поїздом їде... (В сінях гомін.) Ану ж стійте. Чи не вона 
ж ото? Ой, матінки! (Кидається до дверей у сіни й зникає.) 
 Сліпченко. А справді, ніби Софіїн голос. Е, прилетіла таки! 
(Швидко йде за Гликерією Хведоровною.) 
 Христя. (Поглянувши пильно на Панаса, біжить за ними.) Вона, 
вона. Софієчка, Софієчка! (Вибігає.) 
 Панас. (Сам швидко йде до дзеркала, дивиться, чепуриться. 
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Російської імперії.
 Гармонія між соціальним та національним була можливою 
тільки у Винниченковому варіанті марксизму – «марксизму» мрійливо-
утопічному, зромантизованому, такому, який мав дуже мало спільного 
із марксизмом реальним, суворо матеріалістичним, з його культом 
класової боротьби.
 Пропагуючи соціалізм, В. Винниченко залишається палким 
прихильником національного відродження України. Причому в питанні 
національному він виступає куди компетентнішим і впевненішим. Ось 
деякі з думок, висловленні письменником на сторінках журналу «Укра-
инская жизнь», що деякий час виходив у Москві: «Першим, реальним, 
насущним і необхідним етапом реалізації волі, що утверджує себе, є 
злиття з нацією»; «(...) Наша істина – дуже проста. Ми українці і хоче-
мо в якості таких жити, розвиватися і творити. Ми хочемо якомога мен-
ше 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 певному етапі 
боротьби за національне визволення, автор допускає союз гноблячих 

Потім береться за струганок, але, роздумавши, одклада набік і одкочує 
рукава. Видно, хвилюється, ніяково про себе посміхається, не знає, яку позу 
прибрати. Гомін у сінях стоїть хвилини три. Панас уже нетерпляче погляда 
на двері.) 
 Входять всі й Софія, їй років 27. Гарна, волосся темно-русяве. 
Одягнена елегантно в сірий зимовий костюм, гаптований хутром. На голові 
сіра, під кольор костюма, хутряна, не смушева шапка. Іде, обнявши Гликерію 
Хведоровну. Манера балакать весела, рішуча, трошки неуважна. Тепер 
схвильована, в радісному підняттю:
 –  І все так само, так само, як було. Навіть є Панас Антонович! 
Доброго здоров’ячка! Як ся маєте? (Здоровкається з Панасом.) Господи, 
такий самий,  анітрошки не змінився. Тільки... Що це тут за дошки? 
Майстерня? 
 Сліпченко. А то наш Панас покинув вірші писать та виробляє 
шафи тепер. Заробітніше, ніж вірші. 
 Софія. Та-ак? Невже? 
 Панас. (З посмішкою.) Пристосування до сучасного моменту, тільки 
всього, Софіє Микитівно. Ви не лякайтесь. 
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і пригноблених класів: «В найскорішому завоюванні (...) розвитку 
національного існування України зацікавленні всі групи і класи її». 
 На цьому ж етапі боротьби Винниченко шукає конкрет-
них шляхів до перемоги. І всі ці шляхи – далеко не революційні. 
Націоналізація і українізація школи, видавнича діяльність, заснована 
на кооперативних засадах, парламентська робота в Державній Думі 
– ось головні завдання всіх свідомих українців. Реально оцінюючи 
шанси нації на визволення, Винниченко приходить до висновку: 
«Нам потрібно робити те, що найвірніше може забезпечити нам у всі 
часи, за всіх умов і політичне і національну долю нашу: йти до нашої 
демократії. Сила наша в розвитку і організації української демократії, 
в її самоусвідомленості...».. Як бачимо, в цих поглядах майже відсутня 
типово марксистська «класова» ортодоксальність. «Що б не чекало 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».

 Софія. (Сухо.) Я й не лякаюсь. Господи, все таке саме, навіть 
фотографії в черепашкових рямцях. Ні, я мушу їх поцілувать, вони 
надзвичайно милі. (Цілує рямці.) 
 Гликерія Хвед. Та ти б, дитинко, хоч шапочку скинула, роздяглася. 
І їстоньки ж хочеш? Господи, такий же світ проїхала. 
 Софія. (Скидаючи капелюха, жакет.) Та ще як, мамуню! У вагоні 
четвертого класу, двоє суток не виходячи з вагона. Один салдат спав на плечі, 
другий на колінах, третій впірався ногами об мою голову, четвертий дихав у 
шию. 
 Христя. (Роздягає капелюх і жакет.) 
 Гликерія Хвед. Ой, матінки! 
 Софія. А почуваю себе як свіженький огірочок. 
 Арсен. Та я ж її через вікно з вагона вийняв! 
 Сліпченко. А що ж! По-козацьки! 
 Гликерія Хвед. Отто, Господи! 
 Софія. Ого, ми молодці! Але що найкраще, що найкраще, так це те, 
що нарешті дома. Дома, дома, на рідній землі, на Україні, татусю, на нашій 
любій і своїй тепер землі. І яке щастя говорить по-своєму, наче плаваєш. 
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 Значно пізніше, з висоти життєвого досвіду, осмислюючи 
пройдений шлях, Винниченко так сформулював свою суспільно-
політичну позицію: «Отже, та течія, до якої я належу з перших кроків 
моєї громадської діяльності (...), є течія всебічного визволення 
(соціального, національного, політичного, морального, культурного і 
т.д.)» (Виділення – С. М.).
 Загалом, публіцистичні твори В. Винниченка свідчать про те, 
що він досить реально дивився на речі, орієнтувався в обставинах, умів 
швидко реагувати на події оточуючого світу. Проте за певних умов, 
коли Винниченко-теоретик повинен був діяти, його ідеологічні наста-
нови призводили до серйозних помилок. Яскравий приклад цьому – 
Українська революція 1917-1920 років, у якій Винниченко брав участь, 
виконував перші ролі. Перебування його на посту прем’єр-міністра в 
Центральній раді, Голови Директорії УНР викликала різкі негативні 
(слід сказати – досить справедливі) оцінки, і в першу чергу з боку 
представників націоналістичного крила українського визвольного руху. 
«Українські соціалісти з В. Винниченком і проф. М. Грушевсь-
ким на чолі, – зауважував П. Мірчук, – заходилися від самого по-

(Лукаво.) Ну, тату, тепер ви вже, розказував мені Арсен, не матимете нас, 
дітей, що ми «дурну хохлаччину» заводимо? Га? 
 Сліпченко. Буває, дочко, що й старі розуму навчаються. Вік живи, 
вік учись. А дурнем помреш. 
 Христя. О, тато тепер таким українцем став, що й нас за пояс заткне. 
 Софія. Браво! 
 Гликерія Хвед. Ну, а як же Микола Петрович там, доню? Чого ж він 
з тобою не приїхав? 
 Софія. (Весело.) А навіщо він тут здався, кацап? 
 Сліпченко. Іменно, так! Оце, видно, справжня українка! 
 Гликерія Хвед. Ну, де ж таки. Хоч і бідний, і кацап собі, а таки ж 
твій чоловік рідний. 
 Софія. Еге, мамуню, уже годі. Уже я не «гаспажа Падпругіна», а 
просто собі Софія Сліпченко. 
 Гликерія Хвед. О! Як же це так? 
 Софія. Розвелась. Подала заяву в «Совєт рабочих депутатов», 
приклала марку за сімдесят копійок, і кінець. Він мені не чоловік, а я йому не 
жінка. От як тепер, мамцю. (Всі вражені.) 
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чатку революції з подиву гідною впертістю присипляти розбуджену 
національну свідомість українських мас дурманом соціалістичного 
інтернаціоналізму пролетарської революції». Причина таких 
розбіжностей не лише в тому, що Винниченко і його критики стояли на 
протилежних політичних платформах. Істина прихована глибше, в су-
перечностях самого політика, його внутрішніх хитаннях, які викликані 
конфліктом між соціальним і національним. Характеризуючи В. Вин-
ниченка 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».
 Аналіз участі Володимира Винниченка у національно-
визвольній боротьбі повною мірою, звичайно, поза межами цього 
дослідження, оскільки охоплює дуже широкий спектр аспектів. Голов-
не завдання – огляд тих фактів, що вплинули на постановку проблем та 
поетику драматургії письменника. Зокрема, це причини, які породжу-
вали конфлікт у його душі між соціальним визволенням пригноблених 
класів та національним відродженням незалежної України, і знайшли 

 Гликерія Хвед. Оце Господи! Та чого ж так, дитино? Що ж, ви 
погано жили між собою? Обижав тебе? Чи як? 
 Софія. Е, мамо, довго говорить, а мало слухать. Колись розкажу. А 
тепер я б все ж таки вмилася. 
 Гликерія Хвед. Та зараз, зараз. Ото справді! Та ходім, ходім! 
Христю, ти б помогла! 
 Софія. Тільки от що. Тут до мене зараз має прийти один чоловік. Я 
йому з вокзалу телефонувала. Дуже важна справа. Доручення з Петрограда. 
Так де мені його прийняти? 
 Сліпченко. У нас, дочко, оця хата за все. Ти ж сама знаєш. 
Пролетарі!.. 
 Софія. І чудесно... (Дзвінок.) О, це ніби якраз хтось дзвонить? 
Арсене, ану, подивись. Як до мене, то веди сюди. А вас усіх я вже попрохаю... 
(З посмішкою показує рукою на двері.) 
 Арсен. (Швидко виходить.) 
 Гликерія Хвед. Та, може б, умилася все ж таки? 
Софія. Ні, як він, то вже потім. Це хвилин п’ять, не більше. Одчеплюсь та й 
буду вже вільна. 
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свій відбиток у п’єсі «Між двох сил».
 Перебування на посту Голови Центральної Ради, Голови 
Директорії Української Народної Республіки було для Винничен-
ка 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, радянська», з «владою трудового народу», але позбав-
лена реальної свободи. 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 й велику буржуазію та частину 
інтелігенції. Тому перебуваючи при владі, Винниченкові доводило-
ся поступатися соціальними принципами. І це надзвичайно турбува-
ло 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 соціальної революції», – запише Винниченко у щоденнику 26 
січня 1918. А через місяць, перебуваючи у Бердянську, куди довелося 

 Арсен. (Входячи.) До тебе, Софіє. 
 Софія. Ага... То проси, будь ласка. 
 Всі виходять наліво. Арсен направо. Входять Грінберг і Сємянніков. 
Грінберг в салдацькій одежі, голений, кучерявий, літ 28. Тримається вільно. 
Самовпевнено, трошки гаркавить. Старається буть англійцем. Сємянніков 
– в косоворотці й піджаку, з борідкою, незграбний, трохи згорблений, вигляд 
суто інтелігентський.
 Софія. Доброго здоров’я. (До Грінберга.) Вибачайте: ви хто? 
Товариш Грінберг? 
 Грінберг. Да, я Грінберг. 
 Софія. Дуже приємно. А ви, товаришу? 
 Сємянніков. Моя фамілія – Сємянніков. 
 Софія. Чула й про вас. Сідайте, будь ласка. Сподіваюсь, ви балакаєте 
по-українськи? Попереджаю: я ні слова по-руськи не скажу. Я тільки що 
приїхала і так скучила за своєю мовою, що... 
 Грінберг. К сожалению, товарищ Семянников не говорит по-
украински... 
 Софія. Але ж ви балакаєте? Товариш Сергієнко казав мені у 
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нелегально виїхати, переховуючись від більшовиків, знову 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 і бути 
готовим до смерти?».
 Не визнаючи більшовицького шляху розвитку суспільства, 
Винниченко, в той же час, продовжує відстоювати свої соціальні ідеали 
і визнає прогресивність соціалістичної революції в Росії. З одного боку, 
він тверезо заявляє, що «величезна більшість большевиків «не відають, 
що творять» (...), що широкі маси несвідомі кінцевої мети того руху, в 
якому беруть участь (...), що ними керує інстинкт соціальної помсти, 
ідея грубої елементарної справедливости, а також нижчі почування і 
нахили людської природи». З іншого – співає осанну «совєтській Росії» 
у 3-му томі «Відродження нації»: «Російська робітничо-селянська 
революція великим досвідом своїм дала наочну лекцію реального 
здійснювання соціальних завдань пролетаріату. Перейдена Совітською 
Росією величезна праця над руйнацією панування старого громадян-

Петрограді, що ви чудесно говорите по-українськи. 
 Грінберг. Да, я изъясняюсь свободно. Я, можно сказать, влюблен в 
этот прекрасный, богатый язык. Коли ви не дуже будете сміятися з мене за 
мою вимову, то я з великою приємністю. Я ж сам українець, родився й виріс 
на Україні. 
 Сємянніков. А меня уж вы того... уж извините, я понимать то 
немножко понимаю, а говорить... (Розводить руками й посміхається.) 
 Софія. (Весело.) Ну аби розуміли. А хутко й говорить будете. Ну, 
так от, товариші, я... (Озирається й говорить тихіще.) Я маю доручення з 
Петрограда. Там дивуються, що у вас тут так мляво посувається справа. 
 Сємянніков. Извините. Я не совсем понял. Что значит «мляво»? 
 Грінберг. Медленно, вяло. 
 Сємянніков. Что же именно вяло? (До Софії.) Вы меня простите. 
 Софія. (Сміючись.) О, будь ласка. 
 Грінберг. Почему вяло идетъ дело. 
 Сємянніков. Ах, вот что! Да, да... 
 Грінберг. Нічого дивного, товаришко, немає. Ми не маємо вказівок, 
не маємо грошей. Ми готові кожну хвилину призначить виступ і не рішаємось. 
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ства й творення нового. (...) Ця праця переведена з таким успіхом, з та-
кими наслідками, дала Європі воістину приклад соціального чуда, яке 
підносить захватом революційні живі елементи й холодить передсмер-
тною тривогою елементи паразитарні, злочинні, гнилі».
 Як бачимо, годі шукати якоїсь постійності в позиціях письмен-
ника. Конфлікт між соціалістично-комуністичними переконаннями та 
добре виявленою національною спрямованістю був дуже болючим для 
Винниченка і став фактично основним у його особистісній драмі. При-
рода цього протистояння значно глибша, ніж це може здатися з пер-
шого погляду. Подібна внутрішня роздвоєність тією чи іншою мірою 
визначала драматизм творчих доль таких митців слова як Микола Хви-
льовий, Іван Микитенко, Олександр Довженко. Поряд з ними можна 
поставити імена багатьох по-справжньому талановитих письменників, 
які у певні періоди своєї творчості виявили цілком щирий ентузіазм у 
ствердженні методу соціалістичного реалізму, що на практиці само со-
бою передбачало сповідування різного роду постулатів соціалістично-
комуністичного світогляду. Назвемо П. Тичину, М. Стельмаха, М. 
Бажана, Ю. Яновського, О. Гончара. Зрозуміло, що тоталітарна си-

 Софія. А сил є досить? 
 Грінберг. Все робітництво і ввесь гарнізон у наших руках. За 
Центральну Раду тільки зброд ріжний, хулігани та наймані групки вільного 
козацтва. Нікчемні банди. 
 Софія. (Виймає з торбинки пакети і листи.) Тут гроші. Поки що 
тільки п’ятдесят тисяч. Потім буде більше. (Подає.) А це лист вам. (Дає 
Грінбергові пакет і листи.) 
 Грінберг. Ага... Дякую... (Чита листа.) 
 Софія. (Тим часом до Сємяннікова.) А ви давно вже на Вкраїні? 
 Сємянніков. Месяцев шесть, семь... 
 Софія. Що ж вам подобається тут? 
 Сємянніков. Как? 
 Софія. (Сміючись.) Нравится вам здесь? 
 Грінберг. (Раптом.) Великолепно! Вотъ этого мы только и ждали. 
(Семяннікову.) Прекрасно! Сегодня можно выступать. 
 Сємянніков. (Радісно.) Неужели?! (Простяга руку до листа.) Ану 
покажите. 
 Грінберг. (Немов не помітивши його руху, хова лист в кишеню.) 
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стема змушувала їх приймати саме такий світогляд, але й елемент 
добровільності був чинним. Пояснюється це тим, що утопізм віри у 
«світле комуністичне майбутнє» ще не був доведений практично. При 
цьому письменники були вельми обмежені в художньому вираженні 
національної ідеї у всій багатогранності її вияву. Гадаю, що цілком 
правомірно ставити питання про згубний вплив комуністичного 
світогляду на міру реалізації мистецького потенціалу
 (Виділення – С. М.). 
 Причини такого впливу на особистість, досить переконливо 
аргументує Є. Маланюк, котрий бачить фактичний антигуманізм доктри-
ни Маркса, що безперечно, нівелює й творчі можливості індивідуума. «В 
ядрі марксизму, – стверджує 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 нацією, з природою, з духом, з Богом, – тоді вже людини немає 
цілком. Марксизм не тільки безбожний, він, історично беручи, є анти-
християнським в повнім розумінні цього слова. Отже й антихристовий. 
У цім безперечний сатанізм Марксової доктрини, в якій клекоче він під 

Сегодня ночью выступаем. О, теперь мы покажем этим наемным бандам 
разбойников. (Софії.) Спасибо вам, товарищ. Дякую дуже-дуже. Ви зробили 
нам величезну послугу. 
 Софія. Дуже рада. 
 Грінберг. Ну, тепер можна йти? Я гадаю, що ми ще побачимось. 
Ви мою адресу знаєте. Дозвольте вам ще раз подякувать і побажать всього 
найкращого. (Стискує руку.) Вибачайте, ще одно маленьке запитання. 
Але чисто особистого характеру... Ви, здається, артистка Петроградського 
державного театру? 
 Софія. Так. 
 Грінберг. Можна вас запитать, яким способом ви наша прихильниця? 
Коли це є нескромність з мого боку – вибачте, будь ласка. 
 Софія. О, прошу, я прихильниця всього, що гарне. Соціяльна 
революція – це така грандіозна, величезна річ, що бути байдужим або 
ворожим до неї може бути людина зовсім тупа або дуже заінтересована в 
своєму сучасному добробутові, або, як кажуть тепер, в своїх клясових 
інтересах. Тупою я себе не можу вважати, а щодо клясових інтересів, то 
мій батько – залізнодорожній робітник, мати – селянка, брати-робітники на 
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покришкою науково-подібних формулювань» (Виділення – Є. М.).
 Та все ж справжній митець здатен розрізняти добро і зло. Дра-
ма В. Винниченка «Між двох сил», що детально аналізується в наступ-
ному підрозділі, надзвичайно яскраво демонструє перевагу мистецької 
інтуїції над суто політичними оцінками. Цій п’єсі судилося стати од-
ним з перших творів української літератури, де безпомилково розгада-
на суть більшовизму як політичної сили, що зросла на марксистській 
ідеології. Саме дякуючи сповідуваному принципу «чесності з собою» 
та ще силі творчого чуття, Винниченко-драматург (на відміну від 
Винниченка-політика) першим серед українських письменників ре-
ально відтворить події громадянської війни на Україні, зобразивши в 
самогубстві Марії Сліпченко перспективу поєднання несумісних сил: 
українського національного відродження і російського більшовизму.

СОЦІАЛЬНЕ Й НАЦІОНАЛЬНЕ. ЩО ПЕРЕМОЖЕ?

 Ю. Бойко-Блохін писав: «Між двох сил» є річчю єдиною, 
що так повнокровно, так динамічно зображує події великих днів 

заводі. Тільки я та сестра маємо освіту. Але це сталось зовсім випадково. 
Коли ми були дітьми, то жили в домі відомої артистки Мусалової, може, 
чули? 
 Грінберг. Аякже. 
 Софія. Вона зацікавилась мною й сестрою і присяглась, що зробить 
з нас артисток. І, як бачите, я на сцені. Сестра теж була, але вийшла заміж і 
покинула. 
 Грінберг. Це страшно інтересно. Мусалова могла б радіти, коли б не 
вмерла. Я б за одно це поставив би їй пам’ятника. 
 Софія. Ну, за добре серце пам’ятників, на жаль, не ставлять. 
 Грінберг. О, не в доброму серці річ. А в тому, що, дякуючи 
Мусаловій, ми маємо таку велику артистку, такий талант. (Вклоняється 
Софії.) 
 Софія. (Сміючись.) Ну, це вже не по-большевицьки, товаришу. Це 
буржуазність –  говорить компліменти дамам. Так, значить, сьогодні вночі? Я 
думаю, це пройде безкровно? 
 Грінберг. О, да! Я думаю... Всього доброго. Бувайте. 
 Софія. Бажаю успіху. (Прощається і проводжає їх до дверей.) 
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відновлення української самостійної держави та напружену трагіку 
боротьби за неї». Цю п’єсу слід розглядати в двох аспектах. Перший 
– це відтворення подій на Україні початку 1918 року, зокрема, наступ 
військ Муравйова на Київ та його трагічні наслідки для українства, 
другий – зображення трагедії самого Винниченка, яка, за висловом М. 
Жулинського, «вичитується» через «психологічно ефективно оголену 
внутрішню драму головної героїні Софії».
 Відповідно вимальовується і конфліктна схема драми. Голов-
ним у п’єсі, безсумнівно, є зовнішній, подієвий конфлікт між про-
будженим українством, представленим автором через образи Микити 
Івановича Сліпченка та його дітей: Марка, Арсена, а поза сценою – 
вільних козаків та гайдамаків з одного боку, і російським більшовизмом, 
уособленим в образах Грінберга, Семяннікова, Подкопаєва, Сорокіна та 
червоногвардійців – ворогів національного відродження, а іноді і про-
сто моральних виродків, які не зупиняються ні перед чим для досягнен-
ня своєї мети, з іншого. На цьому тлі розгортається родинний конфлікт, 
породжений невідповідністю суспільно-політичних поглядів у сім’ї 
Микити Сліпченка: Тихін, його син, – представник табору більшовиків, 

 Грінберг. Дякую. Дякую. (Виходять.) 
 Софія. (Підходить до дзеркала й поправляє волосся.) 
 Грінберг. (Входячи.) Вибачайте. Ще на одну хвилинку. (Підходить 
ближче.) 
 Софія. Будь ласка. 
 Грінберг. Ви не можете сеї ночі перейти в нижній етаж або 
переночувать у когось в другому районі? Річ, бачите, в тому, що ми почнем 
наступать якраз з цього району. Може бути обстріл. Я боюсь, щоб снаряд не 
попав до вас. 
 Софія. О, я не боюсь. Але невже так серйозно? Навіть обстріл? З 
артилерії? 
 Грінберг. Все може буть. Я сподіваюсь, що обійдеться й без цього, 
але... Мені невимовне шкода було б, коли б вам було зроблено яку-небудь 
неприємність. Я страшно радий, шо ми маємо таку чудову, таку... прекрасну 
товаришку. О, це не комплімент, а щира правда. 
 Софія. (Сміючись.) Дякую, дякую. Але сподіваюсь, що ніякої 
неприємности мені не буде. 
 Грінберг. А все-таки перейдіть у друге місце. Якраз ви в такому 
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тоді як батько та брати – вільні козаки, готові віддати своє життя за 
незалежну Україну. За словами В. Панченка, «драму України цієї 
пори В. Винниченко показав через драму сім’ї робітника Сліпченка. 
Політичні протистояння 1918 року ведуть до громадянських зіткнень, 
а ті – розколюють родину». Значну увагу приділяє Винниченко роз-
криттю внутрішнього конфлікту, що репрезентований психологічною 
драмою головної героїні Софії Сліпченко, яка потрапила «між двох 
сил» і змушена вибирати між соціальним і національним визволенням 
рідного народу. За словами дослідника, «у своїх шуканнях шляху серед 
розбурханих хвиль національно-політичної боротьби Софія залишена 
на саму себе, в її самосвідомості – ідеалістичні мрії про прихід часу 
універсальної большевицької справедливості і разючі картини больше-
вицьких звірств». 
 Особливого напруження надає п’єсі любовна колізія: 
традиційний для драматургії В. Винниченка трикутник «Софія – Панас – 
Христина». Винниченкові слід віддати належне – він надзвичайно май-
стерно поєднує громадське з особистим навіть у найекстремальніших 
умовах соціальних потрясінь. До того ж, «великим мистецьким по-

районі живете. Дуже вас прошу. Га? 
 Софія. Ну, Господи! Що я, панночка яка-небудь, од вистрілу 
в істерику впаду? Я в Петрограді мартовську й октябрьську революції 
пережила, і то не ховалась, а то тут... 
 Грінберг. Ну, коли так, то... до побачення (Дуже стискує руку й 
пильно, виразно дивиться їй в очі.) 
 Входить Панас, але, побачивши Грінберга, хутко виходить назад.
 Софія. До побачення. Всього доброго. 
 Грінберг. Сподіваюсь, до скорого побачення? 
 Софія. Я думаю. 
 Грінберг. (Низько галантно вклоняється й виходить.) 
 Софія. (Знов чепуриться перед дзеркалом, і ввесь час подивляється 
на двері, з яких виходив Панас.) 
 Панас. (Входячи.) Можна? Здається, вже зовсім пішли? 
 Софія. Можна, можна. Вибачайте, що вигнала вас із вашої власної 
хати. 
 Панас. О, нічого, це тепер трапляється на кожному кроці. А ви вже 
з нашими большевиками познайомились? 
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зитивом є те, що кохання не відсуває тут на другий план бурхливих 
історичних подій, навпаки (...) дає лише загострення тим суспільним 
переживанням, якими перейняті дієві особи».
 Слід зауважити, що майстерність у розробці драматичних 
конфліктів, незважаючи на швидкість, з якою була написана п’єса, 
відсутність інтервалу часу для осмислення подій, зображених у творі 
(вони відбуваються у січні-лютому, а в червні 1918 року п’єса вже 
була написана), набуває якісно нового рівня. В. Винниченко зафіксує 
у щоденнику (запис зроблено 27 червня 1918 року): «Читав Євгенові 
Харламповичеві (Чикаленку) і компанії з «Чайки» «Між двох сил». 
Видно було, що враження п’єса справила хороше. Всі погодились на 
тому, що це найкраща з моїх драматичних робіт річ». Підтвердження 
цьому – високий драматизм сюжету, напруженість дії і цілісність, якої 
так не вистачало багатьом драмам письменника. У драмі «Між двох 
сил» чи не найповніше відчувається взаємозалежність проблематики, 
характерів та конфліктів, що є одним із значних досягнень письмен-
ника у поетиці драматичного твору. Є всі підстави говорити про опти-
мально продумано систему персонажів, які задіяні в конфлікті. Її моде-

 Софія. З якими? 
 Панас. Адже це були Грінберг і Сємянніков, тутешні лідери 
большевиків. Хіба ви не знали того? 
 Софія. Та невже? Звідки ж мені знати. Я буржуйка, ніяких партій 
не розумію. Якою була, такою й зосталась. (Лукаво.) Пам’ятаєте, як ви мене 
колись лаяли за це? Чи ви вже все забули? 
 Панас. А цікаво, що вони аж удвох прийшли. Вони важні тут 
персони. 
 Софія. А ви такий самий упертий лишились, як і були. 
 Панас. Здається, ви й про себе могли б це саме сказать? 
 Софія. (Сміючись.) Нічого собі зустріч старих приятелів: з першого 
ж слова лаятись почали. У мене таке враження, що ми днів на два-три тільки 
розлучались. 
 Христя. (Входячи, на порозі.) Софіє, умиватись іди. 
 Софія. (Весело.) Та невже? А умивальник той самий, що 
перекидається? (Обніма Христю.) 
 Христя. Той. Тільки Панас його вже полагодив. 
 Софія. Е, шкода. (Виходить.) 
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люванню та розробці В. Винниченко надає великої уваги, що значною 
мірою посилює конфлікт, робить його глобальнішим. Усе це є запорукою 
високої художності твору та вказує на неабиякий талант драматурга.
 Перша дія п’єси є одночасно і експозицією і зав’язкою всіх 
перерахованих вище конфліктів. Автор одразу «занурює» читача 
(глядача) в коло проблем країни, родини і окремих її членів. Тут же 
відбувається знайомство фактично з усіма учасниками дії (за винят-
ком хіба декількох більшовиків: Спіцина, Подкопаєва, Сорокіна та 
красногвардійців). Цікаво, що драматург розпочинає дію із зображення 
зародків любовної колізії, учасниками якої є Панас, Христина та Софія. 
Відчутно, що Панас, чоловік Христі, таємно кохає, і чекає приїзду 
Софії, з якою його розвела доля і, як стане зрозуміло далі, особливості 
характерів, які не можуть існувати поруч. Це не можна приховати від 
Христини. Імпульсивна і відкрита, свої передчуття вона вихлюпує пе-
ред Панасом. «Ах, господи, і чого б я приставлявся. І зо мною ти же-
нився тільки на злість їй, і бороду поголив тільки для неї, і стоїш тут з 
рубанком для неї. Ах, нещасний поет, мусить теслярством заробляти на 
хліб. Бідний талант, загинув через сім’ю. А Софія, як же, відома артист-

 Панас. (Сам. Стоїть якийсь час непорушне, в задумі, потім стріпує 
головою, немов одганяючи думки, рішуче закачує рукава й починає стругати, 
наспівуючи «Гей, не шуми, луже».) Входить з сінешних дверей Марко, років 
25–26, рослий, чорнявий, одягнений в салдацьку шинелю, е шапці з червоним 
висячим верхом. В руці рушниця. Коли роздягається, під шинелею штатські 
штани в чоботи й піджак. 
 Марко. (Швидко, в підняттю.) Де батько? Панасе Антоновичу! 
Дома? 
 Панас. А що сталось? 
 Марко. (Ущіпливо.) Е, вам все одно не цікаво. 
 Панас. (Хитаючи головою наліво, байдуже.) Там десь. (Співає 
знов.) 
 Марко. (Підходить до дверей ліворуч, одчиняє й гукає.) Тату! Ідіть 
сюди. Швидче. (Вертається в кімнату.) 
 Сліпченко. (Входячи, знепокоєно.) Що таке? 
 Марко. (Таємно, тихіше, але в веселому підняттю.) Зараз треба 
йти. 
 Сліпченко. Куди? 
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ка російської Імператорської сцени, вона зрозуміє...», – заявляє вона 
чоловікові. У цій фразі досить повно розкривається характер Христі, її 
безпосередність, правдивість і відкритість, які знайдуть свій відбиток і 
в найвідповідальніші хвилини, коли доведеться вибирати між родинни-
ми почуттями і національними переконаннями.
 Приїзд Софії є серйозним випробуванням для подружжя. Ав-
тор вдається до розкриття психічних станів героїв частково в ремарках 
(Панас. Видно хвилюється, ніяково посміхається, не знає, яку позу при-
брати...), частково смисловими штрихами в діалогах Панаса та Софії.
 Одночасно автор готує читача (глядача) до сприймання го-
ловного конфлікту драми, який ми назвали конфліктом пробуджено-
го українства з російським більшовизмом. Відродження національної 
свідомості українців, яку автор подає на прикладі родини Микити 
Сліпченка, прослідковується у кожному рядку п’єси: в мові героїв (осо-
бливо у прагненні батька говорити чистою українською), у їхньому 
одязі, у протиставленні всього українського «кацапському». Особливий 
колорит вносить у дім Софія. Найбільше щастя для неї – опинитися на 
Батьківщині. «Дома, дома на рідній землі, на Україні, – із захопленням 

 Марко. Таємний наказ по всьому гарнізону: сьогодня вночі 
обеззброїть большевиків. Всім вільним козакам з шостої години вечора бути 
на місцях. 
 Панас. (Уважно прислухається.) 
  Сліпченко. Оце, нарешті, діло. Оце так! А то панькаються 
з ними, сукиними синами. 
 Марко. Тихше. Щоб Тихон не знав. Він дома? 
 Сліпченко. А правда. Ні, здається, його нема. 
 Марко. Мені треба ще свою винтовку почистить. Щоб сьогодня 
вночі добре працювала. (Скида шинель, шапку, виймає з кишені ганчірочку, 
струменти, сідає за стіл і починає розбірати рушницю.) 
 Сліпченко. Ну, нарешті, додумались! Ні, нехай же... (Зупиняється.) 
 Входить Тихон, років 27, одягнений в подертий темний костюм в 
косоворотці під піджаком, низенького росту, білявий, сухорлявий, подібний 
до матері.
 Сліпченко. А, от і наш панич прийшли. Як там твої друзі кацапи ся 
мають? 
 Тихон. (Не відповідаючи, бере з етажерки книжку, лягає на канапі 
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зізнається вона рідним, – на нашій любій і своїй тепер землі. І яке 
щастя говорить по-своєму, наче плаваєш» (Виділення – С. М.). Як ба-
чимо, вона вірить, що результатом революції 1917 року є національне 
визволення рідного краю. 
 У той же час (автор неначебто мимоволі формує основи 
внутрішнього конфлікту героїні), єдиним шляхом до щасливого май-
бутнього, ідеалом для неї є соціальна революція. «Це така грандіозна, 
величезна річ, – говорить вона, – що тут бути байдужим або воро-
жим до неї може бути людина зовсім тупа або дуже заінтересована 
в своєму сучасному добробутові, або, як тепер кажуть, в своїх класо-
вих інтересах». Софія ще не знає справжнього стану речей на Україні 
і позбавлена внутрішніх хитань, пов’язаних з усвідомленням великої 
різниці між проголошуваним більшовиками гаслом права вільного са-
мовизначення націй «вплоть до отделения» і їх реальною політикою. 
Зустріч з лідерами більшовиків Грінбергом та Семянніковим не змінює 
її переконань, і вона з радістю виконує доручення петроградського 
центру – передає листа та гроші для підтримки антиукраїнських, анти-
народних  сил, для неї ворожих.

й починає читать.) 
 Марко. Вони по-українськи не розуміють. Вони тільки по 
кацапсько-большевицькому молитвенику уміють молиться. 
 Панас. (Голосніше.) «Гей, не шуми, луже». 
 Сліпченко. Яка це година? (Дивиться на кишенькового годинника.) 
Ото, вже п’ята. Чуєш, Марку? 
 Марко. Чую. То ж то воно вже так темно в хаті. (Встає й пускає 
електричне світло.) От тепер і читать, і винтовку чистить, і стругать видніше. 
Правда, панове? Тату, а Арсен дома? Треба й йому новину сказать. 
 Сліпченко. Та він там коло Софії. Софія ж приїхала. 
 Марко. (Схоплюючись радісно.) Та не може буть?! Та де ж вона? 
 Тихон. (Кладе книжку й не хапаючись сідає.) 
 Сліпченко. Умивається. Зараз сюди прийде. Треба й свою рушницю 
обдивиться... (Виходить ліворуч.) 
 Марко. (Сідає.) Ну, це здорово, що вона приїхала, От, Тихоне, у нас 
у родині ще прибавилось буржуазії та шовінізму. Софія писала, що їй уже в 
печінках добре засіла кацапня. Прийдеться тобі, брат, в кацапію до яхрьоньок 
їхати, пропадеш ти тут з нами... Ех, та й ловкенька винтовочка, Тихоне! 
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Дещо несподіваною є реакція на цю зустріч Панаса – колишнього 
соціаліста, який в першій дії виконує досить пасивну функцію у вище-
названому конфлікті. «Адже це були (...) тутешні лідери більшовиків», 
– говорить він Софії. І тут же занепокоєно продовжує: «А цікаво, що 
вони аж удвох прийшли. Вони важні тут персони». Ця зацікавленість 
є не чим іншим, як підсвідомим протестом проти більшовиків, що 
у наступних діях п’єси виросте до відкритого виступу проти них. 
Поєднання політичного й особистого у стосунках Софії та Панаса, 
котрі, як і раніше, кохають одне одного, додає особливого напруження 
не лише любовній колізії, але й головному конфлікту драми.
 Та все ж найбільшої динаміки надає першій дії п’єси сце-
на з участю всієї родини, відверто поляризованої політично. Якщо 
Микита Іванович, Марко, Арсен – вільні козаки, готові в будь-яку 
хвилину виступити на захист своєї Вітчизни від прийшлих ворогів – 
більшовиків, а Христя – національно свідома молода жінка, яка всім 
серцем підтримує їх ідеали, то Тихін – відвертий більшовик. Конфлікт 
між ними автор розкриває не лише в діалогах, а й в усьому комплексі 
виражальних засобів. Змалювання одягу та зовнішності Микити 

Подивись. Га? Большевичків, як травичку, коситиме. 
 Входять Софія, Гликерія Хведоровна, Христя. 
 Софія. (Швидко йде до Марка, обнімає його, цілує.) Здоров, 
гайдамаче! Здоров, мій хлопчику милий! У-у, та й виріс же! Нічого собі 
хлопчик! О-го-го! 
 Марко. Але ж і ти нівроку, якою красуньою стала! І петроградська 
голодня тебе не взяла. 
 Софія. О, мене й довбнею не доб’єш! 
 Тихон. (Підійшовши тихо.) Здорова, Софіє! 
 Софія. О! Тихенький Тихон! Здоров, голубчику. Тебе, розуміється, 
не чути й не видно. (Цілуються.) Ну, цей, мабуть, срібних карбованців 
пальцями не ламає? Ну, чого ж ти такий худий? Подивись на Марка. 
 Марко. О, зате він ламає Українську державу, як бублика! 
 Софія. О? Як так? 
 Марко. А спитай його. «Вся власть совєтам, долой буржуазную 
Україну. Да здравствует єдиная, неделимая матушка Русь православная»! 
 Софія. Та невже? Чого ради? 
 Тихон. Брехать же ж таки не треба, Марку. 
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Сліпченка підкреслює повернення до козацьких традицій. «Він при-
садкуватий, кремезний, років 50. Вуса довгі, з підвусниками, звисають 
униз по-козацькому, вишивана сорочка з стьожками», – зазначено у ре-
марках. У той же час, письменник не протиставляє національні пере-
конання соціальному статусу бійців українського відродження. Допо-
внюючи портрет батька, він додає: «зверх сорочки піджак» (уточню 
– традиційний одяг робітників). Створюючи образ Марка, письменник 
«одягає» його в «солдатську шинелю», під шинелею «штатські шта-
ни в чоботи й піджак», але він в шапці «з червоним верхом». Тихін, 
натомість, «в косоворотці (типове російське вбрання) під піджаком».
 Найповніше конфлікт виявляється в розмові Микити Івановича 
та Марка з Тихоном. Позицію останнього досить повно розкриває Мар-
ко: «Він ламає українську державу, як бублика! Вся власть Совєтам, до-
лой буржуазну Україну. Да здравствуєт єдіная нєдєлімая матушка Русь 
православная!». А Христя додає: «Він представник інтересів солдат, ро-
бочих і бєднєйшаго крєстьянства!». В обох випадках автор використовує 
відомі формули більшовицької пропаганди, підкреслюючи цим самим 
банальність запевнянь «будівників нового життя». 

 Марко. Я й не брешу. 
 Гликерія Хвед. Ну, дітоньки, не треба... хоч сьогодня не сваріться. 
Христе, накривай же стіл. 
 Тихон. (Потискує плечима й одходить.) 
 Софія. Мамуню! Ій-Богу ж, я не голодна. Христе, не треба. 
 Гликерія Хвед. Ну-ну, що ти. Господь з тобою? Як же так: 
приїхавши та не закусить. Оце добре було б. 
 Софія. (Розводить руками.) Ну, що ж! Марку, що це ти робиш? 
 Марко. А це я чепурю рушницю в гості до Тихонових приятелів, до 
большевиків. 
 Софія. А-га. Хіба вони... що? 
 Марко. Та нічого особливого. Правда, Тихоне? 
Тихон. (Різко.) Дай мені спокій, Марку! Можеш собі з батьком, з Арсеном і з 
своїми вільними розбишаками плести всяку мерзоту, а мене лиши. 
 Марко. Це ж хто вільні розбишаки? 
 Тихон. (Мовчить.) 
 Гликерія Хвед. Діти, діти! Знов! Марку, не чіпляйся ж ти, ради 
Бога. 
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 Не менш красномовним є і Тихін, котрий називає батька та 
братів «вільними розбишаками», які віддають Україну «на поталу па-
нам і буржуям». У словесному двобої дітей Сліпченка бачимо праг-
нення автора зафіксувати рушійні сили української революції і виявити 
її ворогів. Особливою відвертістю вирізняється звертання-відповідь 
Микити Івановича до сина-більшовика, який заявляє, що йде «з робо-
чими і селянами проти їхніх ворогів». «А ми ж хто, щеня ти? – запитує 
батько Тихона. – Хто я такий, чортів сину ти? Га? Пан? Буржуй? А хто з 
мене сорок п’ять літ по заводах кров смокче? А тебе я вигодував на які 
гроші? Якими руками вони зароблені? Так чого ж ти варнякаєш про ро-
бочих та ворогів їхніх? Я вже їх добре знаю, не вчи! «З робочими та се-
лянами». Так ти ж і йди з ними! А не з Сємянніковими та Грінбергами».
 Родинний конфлікт вже у першій дії наближається до 
кульмінації. Проте Винниченко вдається до вже відомого нам спосо-
бу його гальмування (призупинення) завдяки введення в дію пасив-
ного відносно головного конфлікту, дещо комічного персонажа. Це – 
Білянкевич, за словами Панаса, «безробітний поміщик», який на деякий 
час знімає конфліктну напругу. Його поява виконує ще одну функцію 

 Марко. Ні, я тебе питаю: хто то вільні розбишаки? Батько? Я? 
Арсен? А ти хто? 
 Христя. Він представник інтересів салдат, робочих і біднійшаго 
крестьянства! 
 Марко. О, знаємо ми їх! 
 Гликерія Хвед. Та хоч би ти вже, доню, не мішалась. 
 Входить Білянкевич, одягнений в потерту, кольору хакі тужурку, 
коротенькі штани. Йому років 45, лице не голене, але видно, колись пещене, 
панське. Балакає мішаниною української з руською.
 Білянкевич. Ізвінітє... Я... Мені треба побачити Микиту Івановича. 
Ізвінітє, пожалуйста. 
 Гликерія Хвед. Нічого, нічого, Михайле Петровичу. Заходьте. 
Микита Іванович зараз ввійде. От познакомтеся. Моя старша дочка... 
 Білянкевич. (Угодливо, дуже ввічливо.) Очень рад, очень польщен, 
очень приятно. Слыхал много. Изволили из Петрограда? 
 Софія. Так, оце допіру. 
 Білянкевич. Як же там, у Петрограді? 
 Софія. Нічого, потрошку живуть. 
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– розкриває сутність однієї з сил революції, яка, пристосувавшись до 
моменту, неначебто пасивно чекає свого часу. «Він пізніше, у свій час 
прийде, – пояснює позицію Білянкевича Панас. – От вони перегризуть 
собі горла, а він тоді прийде, залигає обох і сяде».
 Конфлікт у родині розгортається з новою силою дякуючи 
втручанню Софії, котра прагне розібратися в ситуації, що склалася в 
рідному місті і на Україні загалом. «Та невже більшовики тут такі во-
роги національного відродження?» – спантеличено запитує Софія. Цей 
крик душі героїні викликає негайну реакцію з обох боків, і, зрештою, 
приводить до кульмінації в стосунках між батьком та сином. «В моїй 
сім’ї не було зрадників і не буде! Забирайся, запроданцю кацапський!» 
– рішуче заявляє Микита Іванович Тихонові. Ця сцена, яку Ю. Бойко-
Блохін порівнює з гоголівською, чітко визначає позиції двох ворогую-
чих сторін, межу, що пролягла через родину, і робить честь авторові, 
який виріс до узагальнення і змальовує типове явище громадянської 
війни не менш красномовно, ніж Юрій Яновський у своїх «Чотирьох 
шаблях» і «Вершниках». 
 Друга і третя дії п’єси надзвичайно динамічні. За слова-

 Білянкевич. (Хіхікаючи.) Соціалістіческая Республіка? 
 Гликерія Хвед. (Шепочеться з Христею і швиденько виходить.) 
 Марко. Підождіть, от і в нас буде така сама. Кацапня там подихає з 
голоду і суне вся сюди, под флагом социальной революції. А наші дурні їм і 
ворота розчиняють. Та ще тих, хто свій край і народ боронить, розбишаками 
називають. Самі ж падлюки, чисті розбишаки, грабіжники, хулігани! 
 Входять Сліпченко і Арсен з рушницями в руках. 
 Марко. Батьку, ми з тобою, з Арсеном і з усім вільним козацтвом 
попали в розбишаки. 
 Білянкевич. (Примощується в куточку й живо, уважно погляда на 
братів.) 
 Сліпченко. Це Тихон так? Спасибі, синку. Спасибі. Плюй на рідну 
матір, на батька, на неньку Україну, що вигодувала тебе такого розумного. 
 Тихон. (Читає.) 
 Марко. Яке йому діло до України? 
 Тихон. А ти думаєш, ти її рятуєш своїм шовінізмом і що оддаєш на 
поталу панам і буржуям? 
 Сліпченко. Яким панам? Яким буржуям? Де ти взяв їх? Хто в нас 
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ми В. Панченка, у них якнайповніше розкривається «жорстокість і 
єзуїтство більшовиків, які не гребують послугами  люмпена і навіть 
кримінального елемента, засліпленість ідеєю, у жертву якій вони готові 
принести життя мільйонів, революційна догматика на зразок тієї, що 
сповідує Грінберг» («у соціальній війні немає ні батька, ні матері, ні 
братів»). Конфлікт прогресивного українства з більшовизмом набуває 
тут форми відкритої боротьби і породжує високу драматичну напругу 
п’єси.
 Яскравими штрихами автор змальовує ще одну групу 
персонажів, яка бере участь у головному конфлікті драми, – більшовиків 
та красногвардійців, що дає змогу повною мірою розкрити сутність 
більшовизму, як історичного явища. «Большевизм бо, – запевняє Євген 
Маланюк у трактаті «До проблеми більшовизму», – поняття значно 
ширше за комунізм, що становить лише один (може найзручніший) з 
псевдонімів большевизму. Ані «соціалізм», ані «марксизм», ані «дик-
татура пролетаріату» і інші абстрактні окреслення не можуть віддати 
конкретного сенсу і змісту історичного явища, яке (...) не можна зре-
дукувати до одного з проминальних «ізмів». Як явище історичне, воно 

пани в Україні? Українці? Буржуї – то якраз твої приятелі-кацапи, жиди, ляхи. 
От хто буржуї! І от з ким ти йдеш проти свого народу, з ворогами нашого 
відродження. Ренегат ти, зрадник! 
 Тихон. Я йду з робочими і селянами проти їхніх ворогів. 
 Сліпченко. А ми ж хто, щеня ти? Хто я такий, чортів сину ти? Га? 
Пан? Буржуй? А хто з мене сорок п’ять літ по заводах кров смокче? А тебе 
я вигодував на які гроші? Якими руками вони зароблені? Так що ж ти мені 
варнякаєш про робочих та воронів їхніх? Я вже їх добре знаю, не вчи! «З 
робочими та селянами». Так ти ж і йди з ними! А не з сємянніковими та 
грінбергами. 
 Гликерія Хвед. (Гукає з дверей.) Микито! Старий! А йди-но на 
хвилиночку. 
 Сліпченко. Всипать би тобі гарячих штук двадцять, порозумніщав 
би! (Виходить.) 
 Панас. (Що ввесь час стругав і подивлявся на Білянкевича, раптом 
голосно сміється.)
 Всі здивовано дивляться на його.
 Панас. А правда, Михайле Петровичу, цікава сценка? Як демократія 
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не може не бути органічним, отже зв’язаним з певним географічним 
тереном, з певним населенням, з певним історичним типом люди-
ни і історією певного народу, з умовинами певного «культурного 
клімату». Об’ємність цієї цитати виправдана близькістю до позиції В. 
Винниченка-митця, котрий усвідомлює, що більшовизм – це потвор-
не породження північного сусіда, імперські амбіції якого не переможе 
жодна з ідей соціальної рівності і справедливості. 
 Письменник створює неперевершені реалістичні картини 
масових звірств та окремі обличчя їх натхненників. Куди й поділася 
«англійська» вишуканість манер безбатченка-Грінберга, для якого 
«братья – все социально угнетенные, враги – все угнетатели». Але й 
соціальний патріотизм цієї моральної потвори легко розсіюється, як 
тільки Софія запропонує хабара власним тілом. Не менш огидні об-
личчя і в інших більшовицьких лідерів. Зокрема, Подкопаєва (відзначу 
– колишнього капітана царської армії), який тільки-но прибув із Петро-
града. Його вандалізм вражає. В. Винниченко детально, можна сказати 
навіть натуралістично, змальовує дії цього садиста – «будівничого но-
вого життя». «А почему эта контрреволюционная икона висит здесь до 

сама себе за горло душить? Ще трошки, і можна буде голими руками брать. 
Як ви гадаєте? Ще трошки мовчки підождать і... готово. Правда? (Підморгує.) 
 Білянкевич. (Встає.) Я вас не розумію. Извините, я, кажется, здесь 
лишній... (уклоняється дамам і ображено виходить.) 
 Христя. Михайле Петровичу! Та куди ж ви?.. Ну, за що ж ти образив 
чоловіка?! 
 Панас. Не хвилюйтеся, Христенько... Він не образився. Він пізніше 
у свій час прийде. От вони перегризуть собі горла, а він тоді прийде, залигає 
обох і сяде. 
 Софія. А він хто такий? 
 Панас. Безробітний поміщик. Мав тисячу десятин, кінський завод, 
дівочий гарем, інгуську охрану, а тепер вчиться чоботи шить і наймає у нас 
кімнату. Одягнений, як бачиш, під пролетарія. 
 Тихон. Любить неньку Україну й хоче записатись у вільні козаки. 
 Марко. Ага: хоче! А не записався! Бо знає, що не приймуть, а 
большевики приймають всякого, хто заявить себе ворогом українства. 
 Софія. Та невже большевики тут такі вороги національного 
відродження? Я чула, що... 
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сих пор? Убрать ее к черту оттуда», – заявляє він, дивлячись на портрет 
Шевченка. І тут же «рушницею сильно б’є по рамі й збиває портрет 
на землю. Протикає багнетом лице, настромлює, крутить і одкидає в 
куток».
 Більшовики – переможці, і можуть спокійно «скинути ма-
ски». Вони ж бо на практиці втілюють у життя ленінську національну 
політику, яка у п’єсі найкраще описується словами того ж Подкопаєва: 
«Я заявляю откровенно, что с национализмом, с этими Шевченками, 
автономиями, федерациями, самостийностями и прочей буржуазной 
дрянью буду бороться беспощадно».
 Та все ж найстрашніші наслідки більшовизму – це моральна 
деградація, що зачепила не лише провідників руху, але й тих, хто на 
певному етапі повірив в ідеї соціальної справедливості. Адже поруч з 
більшовиками-росіянами, які прийшли, щоб завоювати Україну, діють і 
свої, «землячки», як про таких писав Шевченко. Це ряд красногвардійців 
і, що найстрашніше, віддані українській ідеї від початку революції 
сили, у п’єсі – полк Сагайдачного, який зрадив у найвідповідальнішу 
хвилину. Цей печальний феномен Винниченко-художник пояснює ко-

 Тихон. (Хвилюючись.) Та що він бреше? Хто ворог? Це ж тільки 
брехні! І що він... Це просто мерзость говорить подобныя вещи. 
 Сліпченко. (Входить.) 
 Марко. О! Як захвилювався, аж на рідній большевицькій мові 
забалакав... 
 Тихон. Да с тобой... с тобой... кнутом надо разговаривать. 
 Сліпченко. (Спалахнувши.) Хто сміє поганить мою хату мовою 
ворогів наших?! Це що таке?! 
 Гликерія Хвед. (Входить.) 
 Тихон. Ви самі поганите її своїм шовінізмом, людожерством. 
 Сліпченко. Як ти сказав? (Ступає до його.) 
 Марко. (Схоплює рушницю й підбігає з нею, замахнувшись до 
Тихона.) Мовчи, гад, прихвостень кацапський! Мовчи! 
 Софія. (Кидаючись до них.) Марку, Марку! Ради Бога! Що ти? 
 Гликерія Хвед. Ох, Боже мій! Батьку! Та що ж це таке?! Та діти ж 
рідні! Брати ж вони! 
 Марко. Який він мені брат? 
 Тихон. Действительно, не брат, а хулиган... 
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роткою, але досить точною формулою, вкладаючи її в уста командира 
вільних козаків Микити Сліпченка: «Самий вірний, свідомий, самий 
кращий полк... зрадив! Всі большевики. Не треба їм України, не треба 
їм волі, нічого не треба, дайте їм волю грабувать, насилувать, нищить. 
А большевики ж це дають, скільки хочете». Тож не дивно, хоч і жах-
ливо звучить, що серед бійців червоної гвардії – українців, знайдуть-
ся й такі, які відкрито заявляють: «А тих українців (?) дак не то що 
розстрілювать, а просто живими у яму й засипать. От вам самостійна 
Україна, от тепер одділяйтесь од Росії. Вєрно! Другого способу на їх 
нема». І закопують, ще живими кидаючи в землю, добивають прикла-
дами, чобітьми.
 Зображуючи представників ворожого українству табору та 
їх злочинні дії, Винниченко створює портрет потворного явища, ім’я 
якого – більшовизм. Після поразки сил національного відродження у 
кінці другої дії п’єси, прагнення показати його сутність опановує пись-
менником. Слід відзначити, що це значною мірою впливає на поетику 
драми. Адже на початку третьої і аж до кінця четвертої дії подієвий 
конфлікт, який ми назвали головним у п’єсі, фактично відсутній – 

 Сліпченко. (Люто до його.) Та доки ж це буде? Геть з моєї хати! 
Геть! Щоб і духу твого не було! 
 Гликерія Хвед. Батьку! Що ти робиш?! 
 Сліпченко. Мовчи! В моїй сем’ї не було зрадників і не буде! 
Забірайсь, запроданцю кацапський! 
 Гликерія Хвед. (Плаче.) 
 Тихон. (Рішуче виходить.) 
 Сліпченко. Убить його мало, паскудника! Тут розривають серце, а 
свої ще й собі. Марку, Арсене, ходімте! Арсене, бери мою рушницю. 
 Гликерія Хвед. Куди ж це й ви? 
 Сліпченко. Боронить нашу землю, нашу державу, наш темний 
народ од ворогів його, од таких, як отой твій син. Прощайся з синами. Та не 
рюмсать мені і не розбалакувать, бо я вам всім тут... Ну? 
 Гликерія Хвед. Та це ж... Та як же... ночувать же прийдете? 
Сліпченко. Як живі будемо, прийдемо. А як ні, то заночуємо десь инде. Ну, 
Марку, швидче прощайся. Арсене! 
 Марко. Та прийдемо! Чого там? Дурниця. Нічого не бійтесь, мамо. 
Батько це так собі. Ми тільки в караул. 
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перед дослідником постає не боротьба, а знищення однією силою 
іншої. Та все ж він не зникає, а переходить у морально-психологічну 
свою іпостась. Автор з неперевершеною майстерністю переносить 
його в душі персонажів. Найповніше синтез подієвого та внутрішніх 
конфліктів драми виявляється в образах Панаса та Софії, які слід роз-
глянути окремо.
 В. Винниченко надає значної уваги зображенню еволюції Пана-
са. І хоч текстового простору відводить для цього не багато, колишньо-
го поета-соціаліста не можна назвати другорядним персонажем. Він, 
як і сам Винниченко, пройшов чималий шлях вивчення і пропаганди 
соціалізму – ідеї, що опанувала на початку століття умами прогресивної 
інтелігенції Європи та Росії. Але пролетарська революція 1917 року в 
Росії розбила його мрії про щасливе майбутнє в соціально справедли-
вому суспільстві. Зізнання в цьому мимоволі виривається з його вуст у 
розмові з Софією з приводу руйнації старого і побудови нового ладу. 
«І невже ви серйозно вірите в можливість цього... нового життя?» – 
запитує він дівчину. Ця зневіра породжує внутрішній конфлікт, який 
на початку твору виявляється через пасивне спостереження над тим, 

 Софія. Тату, а може б, ви зостались же таки цей вечір вдома? Ми ж 
не бачились чотири роки. 
 Сліпченко. Не можу, дочко. Ми з нашою державою не бачились 
триста років. Коли б і ти могла, то й тебе забрав би з собою. Всіх! (Показує на 
Панаса.) Он зостається вам мужчина. Он як струже! Такі ще гірші, ніж отой. 
Краще вже в большевики іди, а не будь таким байдужим. 
 Панас. (Струже й наспівує «Гей, не шуми, луже».) 
 Софія. (Обнімає батька.) Ну, а я все ж таки благаю вас: не ходіть 
цей вечір. Ну, цей же тілько вечір. Ну, до одинадцятої години. Посидьте зо 
мною. Я ж так скучила за всіма вами. Таточку, хороший, дорогий! Ну, ради 
вашої й моєї любови до України, не ходіть сьогодня. Марку, прохай тата. 
 Марко. А може б, справді, тату? 
 Гликерія Хвед. (Плаче.) Старий, не ходи ти... Ну, нехай уже хлопці, 
молодші. А ти ж... 
 Сліпченко. Хто старий? Я? Тепер нема ні старих, ні молодих. Не 
рюмсайте й одчепіться. Марку, Арсене, ходімте. Нема чого! Вернемось усі 
живі й здорові. Ну, ходім, ходім! (Схвильований, швидко виходить.) 
 Марко  й Арсен. (Мовчки прощаються й вибігають за ним.) 
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що відбувається навколо. Але за мовчазним спогляданням бачимо се-
рйозний аналіз ситуації, що склалася. В. Винниченко неначе мимоволі, 
але раз у раз вказує на це в ремарках: «Панас. Сам. Стоїть деякий час 
непорушно, в задумі, потім стріпує головою, немов обганяючи думки, 
рішуче закачує рукава й починає стругати, наспівуючи «Гей, не шуми, 
луже»; «Стоїть, спершись спиною до верстату, ніби байдуже слухає»; 
«Уважно прислухається» і т. п. Час від часу Панас, зачувши про якісь 
серйозні події, вигукує: «А що сталося?» і тут же ховається за маскою 
байдужості (Виділення – С. М.). Така поведінка, як видно, зумовлена 
трагічним розчаруванням з одного боку, і неможливістю стояти осто-
ронь великих історичних подій, з другого. 
 У психологічно складному для героя конфлікті в другій 
половині п’єси перемагає друга сила. Коли поранений Арсен 
повідомляє про зраду полку Сагайдачного і про великі втрати серед 
вільних козаків та гайдамаків, Панас не може залишатись байдужим. 
Його розгнівана репліка: «О, прокляті поганці! Отак завжди на протязі 
всієї нашої проклятої нещасної історії. Свої вбивають, свої паршивці!», 
яку Ю. Бойко-Блохін вважає центральною в п’єсі, є переломною у 

 Гликерія Хвед. (Плаче.) 
 Марко. Та чого ви, мамо?! Та нічого ж... Ех! 
 Гликерія Хвед. і Христя. (Виходять за ними.) 
 Панас. (Мовчки, зціпивши зуби, стругає.) 
 Софія. (Тривожно, швидко ходить по хаті.) 

ЗАВІСА

ДІЯ ДРУГА
 Там же. Того ж вечора. В хаті темно, тільки на стіні, низько над 
верстатом Панаса, горить електрична лямпа з густим синім абажуром. 
Крізь темне вікно видно вогні городських будинків. Чути приглушену 
тріскотню кулеметів і рушниць. Поміж цим один за одним чуються вибухи 
гармат –  то ближче, то далі. З кожним вибухом в городі блимав світло, 
немов од блискавки, потім за цим грохіт розриву. 
 Панас. (З молотком і долотом в руках, зігнувшись, стоїть спиною 
до вікна над дошкою і вибиває. Не співає.) 
 Софія. (Стоїть біля вікна й неодривно дивиться на город.) 
 Христя. (Лежить, згорнувшись, у куточку канапи й за кожним 
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внутрішньому двобої. Наступні його слова: «... я піду замість вас», – 
визначають його остаточну позицію – повернення до національного 
табору і відверта боротьба з більшовизмом. І якщо в другій дії п’єси 
виступити зі зброєю в руках йому не довелося (сцена арешту Микити 
та Марка Сліпченків), то у третій – драматург зображує його відкритий 
протест. Цього разу – засобами, які близькі і авторові, і персонажеві 
– словом. Саркастично-іронічне, зневажливе звертання Панаса до 
Грінберга з приводу «контрреволюційності» його рідних, які розмов-
ляють і читають українською, Л. Мороз відносить до абсурдистського 
стилю письменника. 
 Підтверджуючи цю думку, можна лише додати, що В. Винни-
ченко вдається до стилю, адекватного до абсурдних, парадоксальних 
подій на Україні початку 1918 року. Як гіркий трагічний парадокс зву-
чать звернені до Софії слова Панаса, в яких якнайповніше відбита суть 
того, що відбувається: «Ведь вы только взгляните туда за окно: горы 
трупов этих подлых (як бачимо стиль абсурду продовжується) укра-
инцев. Горы, мадам, – звертаючись до Софії, продовжує Панас, – по-
нимаете ли вы это? Мальчики, дети, старики. К стенке – и готово. (...) 

вибухом здригується, сідає, озирається, непокоїться, знов згортається 
в клубочок, нарешті не витримує й повним муки, плачу й страху голосом 
скрикує.) О, Господи! Коли ж це скінчиться? Сім годин уже це страхіття! Я не 
можу! Я не можу. О! Знов! О, прокляті большевики, бодай вас Бог побив!  
 Новий вибух такої сили, що брязкотить посуд у шафі.
 Христя. (Присідає, стає на коліна й ховається за бік канапи.) Софіє! 
Та не стій же там, я боюсь дивиться на тебе. Софіє! Одійди! 
 Софія. (Як вибухає, здригується й машинально одступає від вікна, 
але зараз же знов підходить і дивиться.)  
Затихає. Тільки зрідка здалеку чути вистріли рушниць. 
 Софія. Здається, кінець. 
Входить Гликерія Хвед. (Голова їй зав’язана мокрою хусткою, стомлено 
говорить.) 
 – Дітоньки. Не сидіть ви тут, мої рідні. Тут таке велике вікно, що 
бомбі легко влетіти. Перейдіть у колідорчик, пересидьте там, там усе ж таки 
затишніше. 
 Софія. (Зараз же підходить до неї, ніжно обіймає й жартовливо 
виговорює). А ви чого, мамуню, ходите? Чого? Вам лежать треба. Ходімте, 
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Малороссийские усы – и к стенке (...). Ведь это же ясно, что социализм 
пришел, и не какой-нибудь там гнилой, европейский, а большевист-
ский, российский, самый настоящий».
 Ця фраза Панаса виконує у п’єсі подвійну функцію. Перш за 
все, це «жорстока реальність 1918 року, яка не вкладається у свідомість, 
але реальність без жодних перебільшень». Підтверджує це й Іван Май-
стренко в посібнику «Історія Комуністичної партії України», виданому 
за кордоном: «Командувач київської групи Муравйов, зайнявши Київ, 
влаштував там різанину, розстрілюючи кожного, у кого знаходили 
посвідку українською мовою. (...) Взагалі червоні окупанти поводилися 
як найстрашніші колонізатори». Подібна ситуація була по всій Україні. 
В. Затонський згадував, як більшовицький комісар Лубенського повіту 
на Волині, на прохання дозволити поставити п’єсу «Сватання на 
Гончарівці», що без перепон ішла в театрах у царські часи, відповідав: 
«Грати дозволю, тільки не на контрреволюційній мові». 
 По-друге, слова Панаса мають першочергове значення для 
поетики твору і визначають початок трансформації любовної колізії в 
загальний конфлікт п’єси. Із цього моменту почуття Панаса до Софії 

ходімте. Вже перестали. 
 Гликерія Хвед. Та й ви, дітки, ідіть звідси. Христе, Панасику. 
 Панас. Нічого, мамо, ми затулимо вікно газетою, то бомбі не видно 
буде, куди летіть. Лежіть собі спокійно. 
 Гликерія Хвед. Ох, побачить вона! Ох, послідні дні настали... Боже 
ж мій. Боже ж мій! Де ж це наші? Може, й на світі вже немає? Змилуйся, 
царице небесна... 
 Софія. (Злегка веде.) Ходімте, мамо, ходімте. Як голова болить, то 
ходить не можна. Треба лежать. А ми підемо в коридорчик. Ходімте. (Веде 
матір.) 
 Христя. Може б, ти перестав хоч стукати. Мені все здається, що це 
тут стріляють. 
 Панас. Пішла б ти справді в коридорчик, там немає вікон і менче 
чути. 
 Христя. Я сама там боятимусь, ходім і ти. 
 Панас. Мені треба кінчить оцю поличку... 
 Христя. Ах, я знаю, що тобі треба, чого ти одсилаєш мене в 
коридорчик. 
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змінюються від палкого захоплення до відвертої зневаги. За словами Ю. 
Бойка-Блохіна, «дальші відносини Софії і Панаса замкнені в колізії лю-
бов – ненависть», оскільки Панас «схильний контрактувати політичну 
орієнтацію Софії як фізичну й морально-національну проституцію». 
 У вищезгаданій сцені Панас схиляє Софію до фізичного зв’язку 
з Грінбергом (аби той відпустив батька й брата, присуджених до стра-
ти) і, звичайно, розуміє, що його таємним мріям прийшов кінець. Гро-
мадське і національне в його духовній істоті перемагає. Кульмінацією 
любовної колізії драми є розрив її учасників. У той же час, її розв’язка 
в кінці четвертої дії, показує, що кохання безсмертне, його не можуть 
знищити ніякі соціальні потрясіння. Саме Панас дає останній шанс 
Софії покаятися і зберегти життя, а її смерть для нього – трагедія втра-
ти найдорожчої людини. Підтвердження цьому – майже ідентичність 
реакції на самогубство Софії її батьків і закоханого чоловіка. В. Винни-
ченко зафіксує їхні психологічні стани у ремарках: «Гликерія Хведорівна 
побачивши Софію, з криком кидається до неї, падає на труп, бачить рану 
на виску і ридає; Сліпченко (растеряно). Отак значить...; Панас (безсило 
схиляється об стіл)» (Виділення – С. М.).

 Панас. На тебе гарматні вистріли погано впливають, дитинко. 
 Христя. Зате на тебе дуже гарно. Я знаю.  
Входить Софія.
 Софія. Христе, перейшла б ти, справді, в коридорчик, – ти тут 
тільки нервуєшся. 
 Христя. Я боюсь там сама, ходім зо мною. 
 Софія. От тобі й маєш, чого ж там боятись? Там не достане ні одна 
куля. 
 Панас. (Упускає на землю долото. Од стуку його Христя й Софія 
здригуються.) 
 Софія. Ах, Панасе Антоновичу! Охота вам, їй-Богу, в такий час... 
Ну, невже вам хоч не цікаво принаймні, що там робиться? 
 Панас. Хіба вам не видно й не чути, що там робиться? 
 Софія. Ну невже ж вам не цікаво, хто кого перемагає? 
 Панас. Абсолютно не цікаво. (Стукає.) 
 Христя. (Підбігає до його). Покинь стукати! (Нервується.) 
 Панас. Христю, не хвилюйся. Що з тобою?! 
 Христя. Як ти можеш стукати тут, коли там помірають люди, коли 
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 Як бачимо, драматург показує героя як натуру повну протиріч, 
зі своїм внутрішнім конфліктом, що розв’язується на користь служіння 
Україні, справи її національного визволення. В образі Панаса пись-
менник подає типовий портрет справжнього українського інтелігента, 
котрий знайшов своє місце у боротьбі. В умовах радянської дійсності 
майбутнє таких людей неважко передбачити – самогубство або ГУЛАГ.
У конфліктній схемі драми зазначений образ є досить важливим еле-
ментом. Це своєрідний місток, що поєднує загальноподієвий конфлікт 
твору з любовною колізією. Він також виступає чинником впливу на 
внутрішньо-психологічний конфлікт Софії, поглиблює її сумніви, роз-
хитуючи її ідеали, якоюсь мірою визначаючи її вчинки. Загалом, ство-
рення образу Панаса Антоновича можна вважати одним із значних 
творчих успіхів письменника.
 Та все ж найвиразнішим серед дійових осіб п’єси є образ Софії 
Сліпченко. За словами Л. Мороз, «є всі підстави говорити про яскра-
вий багатобарвний індивідуальний характер Софії – один з небагатьох 
у драматургії Винниченка, розгорнутий у часі й просторі...». Така ха-
рактеристика одного з головних персонажів драми стала можливою за 

твої брати... Як можна так?! 
 Панас. (Спокійно.) Тільки так і можна... (Раптом, не стримавши 
себе, вибухає несподіваним гнівом.) Тільки так і можна! Чуєш ти?! Тільки так 
можна й треба. Треба-а! Чуєш?! 
 Христя. (Злякано, тихо.) Чого ж ти на мене кричиш? 
 Панас. (Тим же голосом.) Запам’ятай твердо: тільки так і можна! 
 Христя. Вибухнувши плачем, вибігає з хати.) 
 Панас. (Вражено, зніяковівши.) От тобі й маєш. 
 Софія. Навіщо ж ви її образили? 
 Панас. І на думці не мав ображати її.  
 Стрілянина знов вибухав, ще з дужчою силою. Гарматні розриви 
чуються раз поз раз, майже без перерви, утворюючи страшний грохіт. 
На фоні цього гуркоту стають частіщими стріли кулеметів і рушниць. В 
городі займається пожежа. Крізь рікно видно велике сяйво, дим і величезні 
язики полум’я.
 Панас. (Одкладае молоток і долото й підходить до вікна) Одійдіть, 
Софіє Микитівно. (Бере їі за руку.) 
 Софія. (Мовчки визволяє руку й злегка одпиха його.) 
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двох умов. По-перше, врахуємо, що талант Винниченка-драматурга на-
бував свого розвою і в екстремальних умовах соціальних та політичних 
потрясінь досяг свого апогею. По-друге, драма Софії, зображена у п’єсі, 
– це драма самого Винниченка, породжена реакцією на несподівані для 
нього події початку 1918 року на Україні та багатолітнім конфліктом 
соціального й національного у його світогляді, який було розглянуто у 
попередньому підрозділі.
 Винниченко досить повно і послідовно зображує еволюцію 
поглядів героїні: від палкого захоплення ідеями більшовизму до гіркого 
розчарування, що стало наслідком реальної політики будівничих 
«суспільного раю». Прийом, використаний В. Винниченком для зо-
браження внутрішніх хитань і пошуків героїнею виходу із ситуації, 
що склалася, можна назвати поступовим оголенням внутрішнього 
конфлікту, і засвідчити його як одне з досягнень письменника у поетиці 
драми загалом, та драматичного конфлікту, зокрема. Розглянемо його 
детально.
 Знайомство з Софією Сліпченко у першій дії п’єси засвідчує 
глибоку національну переконаність героїні, її віру в національне 

 Панас. Я вас прошу... Не будьте ж хоч тенер такою, як... чотирі роки 
тому. Софіє! 
 Снаряд вибухав з великою силою недалеко. Зараз же куля з дзвоном 
розбиває шкло в вікні. Панас і Софія разом одскакують од вікна вбік за шафу. 
Софія машинально хапається за Панаса, шукаючи в його захисту. 
 Панас. (Сильно обнімає її, потім раптом гаряче, жагуче цілує.) 
 Софія. (Якийсь мент стоїть в його обіймах непорушна, потім 
одкидається назад, вдивляється в Панаса.) 
 Панас. (Хоче підійти до неї.) 
 Софія. (Мовчки помалу, але рішуче крутить головою.) 
 Панас. (Зупиняється. Далі повертається й іде до вікна, стаючи 
посередині його.) 
 Софія. (Строго, сердито.) Панасе! Одійдіть... 
 Панас. (Мовчки стоїть, не повертаючись.) 
 Софія. (Підходить і стає також.) 
 Панас. (Бере її з силою за руку й обводить до канапи. Сам 
переходить до варстату і сідає там, схиливши голову на руки.) 
 Софія. (Сидить в кутку канапи, одкинувши голову на спинку й 
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відродження України. При цьому вона не сумнівається, що досягнення 
цієї мети можливе лише за умови абсолютної перемоги соціалістичної 
революції, очолюваної більшовиками. Саме тому перша справа, яку 
вона вирішує відразу після прибуття з Петрограда, – це вручення 
Грінбергу і Сємяннікову грошей та вказівок щодо початку розгрому 
«контрреволюції» на Україні. У другій дії автор вдається до детально-
го розкриття поглядів Софії на соціалізм, соціалістичну революцію та 
події, що відбуваються за сценою (боротьба більшовиків, фінансованих 
з Петрограда, з контрреволюційними, на її погляд, силами). Форма, об-
рана В. Винниченком для сповіді героїні, є досить своєрідною. Це над-
звичайно довгий, з короткими зупинками монолог, де розкривається 
сутність бачення Софією більшовизму як історичного явища. У ньому 
чітко виражається авторська позиція, сповідувана ним більшу частину 
свідомого життя і неодноразово, як вже зазначалось, засвідчена в його 
публіцистичних творах. Щоправда, дещо змінюється тональність вис-
ловлювань. Від незаперечних тверджень, які притаманні й В. Винни-
ченку і його героям, особливо в ранній творчості, драматург вдається 
до форми запитання. «Як же можна бути (...) проти того, що хочуть 

заплющивши очі.) 
 Стрілянина потроху зменшується й затихає.
 Софія. (Ворушиться, встає і дивиться в вікно.) Ще десь горить. 
 Панас. (Не рухається.) 
 Софія. (Помалу підходить до його й зупиняється. Тихо.) Панасе! 
 Панас. (Сидить так само.) 
 Софія. (Ніжно, але рішуче бере його голову одною рукою й одхиляе 
назад. Пильно дивиться якийсь час йому в очі, не приймаючи руки з чола його, 
й тихо питає.) Що ж то було там? (Хитає головою до шафи.) Нервовість?.. 
 Панас. (Мовчить і дивиться на неї.) 
 Софія. Спомин? 
 Панас. (Не відповідає.) 
 Софія. Жарт? 
 Панас. А у вас що було? 
 Софія. (Приймає руку з лоба й посміхається.) Стара історія. Невже 
ви ще й тепер боїтесь «загубить своє першенство і владу мужчини?» Це ж, 
нарешті, скучно і смішно, мій друже. Що було чотири роки тому принаймні 
боляче, то тепер... просто смішно. Добре, я вам перша скажу, щоб покінчить 
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більшовики, – запитує Софія у Панаса. – Як ви не розумієте, що це ж ве-
личезна подія всіх віків, усього світу? Що це переворот всіх цінностей, 
що це зоря нового життя? Цілком нового, на инчих підвалинах, спра-
ведливих, розумних, прекрасних. Як ви не бачите всієї естетичної 
грандіозної краси цього?».
 Риторичність цих та подібних запитань Софії очевидна. Та й 
кому спаде на думку заперечувати ідеї рівності, справедливості, брат-
ства? Проте більшовицькі методи втілення цих ідей у життя, свідком 
яких стає головна героїня в третій та четвертій діях п’єси, витвере-
жують її. Побачивши реальні обличчя більшовиків, вона готова по-
рвати з ними, але родинна трагедія – арешт батька та брата і реальна 
можливість їх страти – змушує Софію іще й іще раз іти на компроміс 
із власним сумлінням. Кільця ланцюга суперечностей, розпочатого у 
сцені з участю Панаса та Софії в «офісі» більшовиків, одне за одним 
стискують душу героїні. До болю, спричиненого «випадковою» смертю 
брата, додається біль прокляття Христини, яка в усьому, що сталося, 
звинувачує її: «0, сестро. Бог тобі цього не простить! Невинно дивиш-
ся? А хто ж з оцим самим (Грінбергом) шепотівся учора та щось йому 

з самого початку: у мене був просто страх кулі. Якби тут стояв Марко, я 
зробила б те саме. А про останнє треба вже у вас питать. 
 Панас. (Встає й посміхається.) Та й питать не треба: так ясно і вам, 
і мені. (Береться за молоток.) 
 Софія. (Якийсь мент мовчить.) Правда, мені не зовсім ясно, але, 
коли... 
 Панас. (Сміється.) Ну, не ясно. Ну так не варт про такі дрібниці й 
говорить... Здається, кінчилась уже «битва русских с кабардинцами»? 
 Софія. (Різко одходить од його. Іде до вікна й дивиться. Раптом 
пускає електрику й різко до Панаса.) Ви всі тут такі шовіністи й запальні 
оборонці старого ладу, як батько й Марко? 
 Панас. (Здивовано якийсь мент дивиться на неї.) Для чого ви 
засвітили? 
 Софія. Хочу. Одповідайте. Чи й на це запитання у вас нема відповіді? 
 Панас. Де ж ви бачили тут «оборонців старого ладу»? 
 Софія. Он вони! (Показує на вікно.) Чуєте, як б’ються з тими, хто 
хоче знищить той лад? 
 Панас. А-а? Так ви, значить, з тих, що нищать старий лад? 
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передавав? Га? Хто успіху їм бажав? А-а, чула я вчора, та не знала, що 
то за успіх, а то б... Ага? А хто з отим паршивцем Тихоном наслав на 
тата й Марка большевиків учора? Не ти? Проклята! Продала всіх нас і 
втекла сюди, сидиш...». До того ж, у словах Христини звучить ще й по-
мста за Панаса – В. Винниченко ще раз пов’язує конфлікти, сплутує їх, 
породжуючи надзвичайну емоційну напругу.
 Лист Микити Сліпченка до дітей (Софії та Тихона), в якому 
звучить невимовний біль за Україну, прокляття більшовикам і щире 
батьківське прохання покаятися і повернутися обличчям до своєї нації, 
ще більше поглиблюють внутрішній конфлікт героїні і викликає гіркі 
сльози на її очах. Адже ставлення більшовиків, з якими вона вже зму-
шена співпрацювати, до ідеї соціального визволення близькі їй. У 
той же час, вона прираховує себе до тих, хто прагне національного 
відродження України. Та всі її спроби зробити свій внесок у справу роз-
будови Української республіки зводяться нанівець злочинними діями 
носіїв «ленінської національної політики». За словами дослідника, 
вона «вимогливо перевіряє шанси співпраці й на кожному кроці 
переконується, що вони ілюзорні».

 Софія. А ви гадаєте, що кожна хоч трошки чесна, щира людина, 
не засліплена диким націоналізмом, може не належати до тих? Що можна 
стругати дошки в той час, коли перевертається все життя, коли руйнуються 
всі їидоти, в яких ми бовталися досі? Ви гадаєте, що багато є таких боягузів, 
які в такий мент можуть ставати в позу філософського песімізму й прикривати 
ним свою дійсну натуру? 
 Панас. Як казати по щирости й серйозно, то таких нещирих і 
нечесних людей є тепер багатенько. Так мені здається, Софіє Микитовно. 
 Софія. Господи! А я їхала сюди і думала, що хто, а наші не можуть 
бути оборонцями того зла, якого так зазнали за своє життя. Я думала: ну нехай 
в Росії буржуазія, панство боронять своє панування. А хто у нас на Україні? 
Ми ж так любимо говорити, що ми «народ робітників і селян», кого ж ми от-
там (киває на вікно) так люто боронимо? Ну, та нехай батько, Марко, нехай 
тисячі обдурених не знають, що вони роблять, нехай своїми власними руками 
держать і не пускають ярма з своїх бідних темних ший, їм буде прощено. А 
ви? А ви? Ви ж поет, ви художник, ви соціяліст. Ви ж колись мучили мене 
за те, що я не була «громадянкою», як ви казали, що, будучи українкою, я не 
цікавилась політикою і хотіла бути актрисою. Ви ж самі мені давали книжки 
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 Останньою краплиною в чаші страждань Софії Сліпченко стає 
жорстокий докір батька у моральному («Ти зрадниця. Ти продала свою 
націю. Ти разом з нашими віковими національними ворогами запро-
ваджувала свою націю знову у неволю») та фізичному («Розбишаки, 
грабіжники, національні вороги наші дорогші їй за все. (...) Розуміється, 
у неї там полюбовнички. Як же вона може одректися їх? У-ух, ти шлю-
ха кацапська») зрадництві. Софія знову, тепер уже востаннє, – між 
двох сил. 
 Винниченко-драматург теж опиняється перед дилемою. Логіка 
розвитку образу Софії, її внутрішнього конфлікту, неминуче веде до 
визнання своїх помилок. Як скаже Панас, вона ж «сама бачила, які 
більшовики друзі нашого народу». Софія вже готова до покаяння: вона 
«помалу стомлено йде до столу» (єдине, чого вимагає від неї батько, – 
написати про зречення від «приятелів-більшовиків»). Але логіка жанру 
(«Між двох сил» – трагедія) вимагає іншої розв’язки. Засобом її творення 
стає випадок. Тихін несподівано з’являється за вікном і передає їй ре-
вольвер. У цьому спасіння честі героїні і… самої п’єси. «Стріл у скроню, 
– стверджує Ю. Бойко-Блохін, – це не просто втеча з життя, це акт само-

про соціялізм, ви ж мене вчили ненавидіть цей лицемірний, несправедливий, 
грабіжницький і злочинний буржуазний лад. Хіба не правда? 
 Панас. Правда. 
 Софія. Так що ж ви тепер, тепер, коли инчі нищать, руйнують, 
топчуть цей проклятий лад, що ж ви стружете отут-о? Чому ви не там? (Хапає 
себе за голову, з непорозумінням.) Господи! Я не розумію, що ж це робиться?! 
Як же це може бути таке. Як можна бути проти, та ще як! Проти того, що 
хочуть большевики. Як ви, ви не розумієте, що це ж величезна подія всіх 
віків, усього світу? Що це переворот всіх цінностей, що це зоря нового життя? 
Цілком нового, на инчих підвалинах, справедливих, розумних, прекрасних. 
Як ви не бачите всієї естетичної грандіозної краси цього? Господи! Ну, 
нехай обиватель, нехай буржуй ґвалтує, що одбірання в його награбленого 
ним є грабіж. Але як ви не розумієте, що це ж саме одбірання творить нове 
життя, нову мораль, красу, нові відносини людей, вільні, здорові, гарні? Як 
це може бути, виясніть мені, що батько, Марко, що тисячі наших робітників, 
рабів нещасних, що вони цього не розуміють і б’ються з тими, хто несе їм 
визволення? Я наче в кошмарі. Я не думала, що буде така боротьба. Яка ж 
сила штовхає їх на таке злочинство проти себе, проти таких же, як і вони. Яка 
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виправдання, це остання спроба знайти собі місце серед своїх по смерті».
 Підсумовуючи, зауважу, що самогубство Софії Сліпченко 
у фіналі драми, є результатом глибокого внутрішнього конфлікту 
героїні, породженого невідповідністю ідеалів соціалістичного вчення 
і реаліями більшовицьких методів їх втілення. На думку М. Жулинсь-
кого, «це є логічне завершення політичного компромісу Софії, яка 
мимоволі, але зрадила національні ідеали і потрапила в пастку мораль-
них компромісів». До цього слід додати, що «в її загибелі Винничен-
ко провістив не тільки майбутню долю всього українського націонал-
комуністичного табору, але і своє власне політичне банкрутство». 
 Безсумнівно, драма Софії – це художнє втілення дра-
ми письменника-політика, яку, як зауважувалося вище, він так і не 
розв’язав до кінця свого життя. Яскравий приклад цьому – уривок 
з «Відродження нації»: «... Безперечно найбільш сприятливий для 
українського відродження є все ж таки режим радянської соціалістичної 
влади. Бо природа сеї влади, її соціальна суть і завдання необхідно й не-
минуче ведуть до найбільшого національного розневолення».
 Драма «Між дох сил» засвідчує, що сила таланту митця, 

сила держить вас отут-о, за цим дурним варстатом? 
 Панас. (З цікавістю.) І невже ви серйозно вірите в можливість 
цього... нового життя? 
 Софія. При чому тут віра? Я хочу, я бажаю цього всіма силами моєї 
душі. Хіба цього не досить? Хіба не досить, що весь народ, всі, хто працює, 
хто покривджений, хто упосліджений, всі хочуть цього? Цього мало? Хто ж 
може стати проти народу? Хто? Де та сила? (Раптом ступає до Панаса, щиро, 
жагуче.) Ну, Панасе, забудем всі особисті наші непорозуміння. Я говорю з 
вами не як... я говорю з вами як ваша учениця. Ви перший примусили мене 
думати про такі речі. Я не знаю ніяких партій, програм, я не большевичка, 
не меньшевичка, ніхто, я просто служу як людина, яка хоче... буть чесною 
і хоче добра як собі, так і своїм близьким. Ви розумієте мене? Ну, так я вас 
питаю всім серцем своїм: чому ви не з тими, що б’ються там за добро ваших 
близьких, за щастя, може, всієї людськости? Чому? 
 Панас. (3 мукою беручи її за руку.) Знаєте що, Софіє: не мучте мене. 
Ради Бога, не мучте. Досить з мене одного. Я не можу вже думать про це. 
Я нічого не хочу. Я вже не соціяліст. Я... Ну, знаєте що: не будемо лучче 
говорить про це. 
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художнє провісництво, стоять куди вище його реальних вчинків та 
публіцистичних писань («Відродження нації», «За яку Україну» і т.п.). 
За твердженням І. Лисяка-Рудницького, «мистецька інтуїція підказувала 
йому інші висновки, ніж його псевдо-раціональні метикування». До 
цього слід додати, що автор, незважаючи на своє бажання чи небажан-
ня, у п’єсі «Між двох сил» «показав розклад націонал-комунізму, його 
прямий шлях до національного зрадництва на українському грунті, з 
одного боку, і засудженість на смерть кращих його представників – з 
другого. Логікою образотворчого думання Винниченко переступив че-
рез свій власний світогляд і назавжди залишив нам глибоко мистецький 
образ вікопомних подій 1917 – 1918 років».
 Втілюючи враження від тих подій у художню плоть, В. Винни-
ченко вдався до створення складної драматичної конструкції, основою 
якої є унікальна конфліктна схема, проаналізована вище. Нерозривна 
єдність подієвого і внутрішніх (психологічних) конфліктів створюють 
неповторний драматизм зображуваного. Значну роль у конфліктній 
схемі відіграє і любовна колізія. Вона розгортається протягом усієї 
п’єси, а в третій та четвертій діях переростає у «конфліктне зіткнення 

 Софія. Але чому ж. Чому. Ради Бога? 
На вулиці під вікнами внизу вибухають вистріли. Кулі поціляють в вікно, 
шибки з брязкотом падають додолу.
 Софія. (Інстінктивно кидається до Панаса.) 
 Панас. (Тягне її до землі й сам лягає.) Лягайте! Лягайте! 
Вистріли не перестають.
 Панас. (Швидко повзе до електричного гудзика й гасить світло.) 
Вони стріляють на світло. Лежіть. 
 Стихає. Чути на улиці топотіння багатьох ніг, крики, глухіщі 
вистріли. 
 Панас. (Прислухається.) Хтось одмикає двері... 
З сінешних дверей хутко входить. 
 Арсен. (З рушницею в руці. Голова обв’язана білим, на білому 
виступила кров. Він похитується і важко дихає. Помітивши Панаса, 
скрикує). Хто це? (Наставля рушницю.) 
 Панас. Це я, Арсене. Це я. (Світить світло.) Що з вами? Ви 
ранені?! 
 Арсен. Це нічого. Дурниця... Тато прислав сказать... 
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суверенних особистостей (Панас – Софія), які відчувають внутрішню 
потребу зближення, але в процесі спілкування, обміну думками, ідеями, 
світоглядами, а особливо моральними принципами різко розмежову-
ються, хоча й відчувають потребу одне в одному».
 Центральний конфлікт п’єси обслуговують не розрізнені 
персонажі, хоча кожен з них і є яскравою індивідуальністю, а групи 
героїв. Це дає змогу говорити про вміле використання автором групуван-
ня персонажів – композиційного прийому, який дозволяє оптимізувати 
місце дійових осіб у конфлікті. Вони чітко розмежовані за національним 
принципом і активно протидіють, створюючи високу драматичну на-
пругу. Слід відзначити вирізьбленість образів не лише представників 
українства (Микити Івановича Сліпченка, Марка, Арсена, Христини, 
Панаса), але й російських більшовиків (Грінберга, Підкопаєва та ін.). 
Важливого значення письменник надає мові персонажів, яка є одним із 
засобів вираження конфліктів. «Партії» росіян виконуються російською 
(критики вважали це одним із недоліків твору). Російськомовні висло-
ви, звичайно, «ріжуть слух», але думаю, це сприяє більш точному по-
казу конфлікту між ворогуючими сторонами.

 Софія. (Підбігаючи, трівожно.) Арсене! Хлопчику! Що в тебе? 
Ранено? Господи! Іди сядь, ляж... Панасе, дайте води, швидче! 
 Арсен. (Кладучи рушницю на канапу.) Та нічого нема. Не треба, так 
собі, вдряпнуло. Я на хвилинку. Мушу зараз... знов іти. Я тільки сказать... (Не 
хоче сідать.) 
 Входить Христя. (Побачивши Арсена, кидається до його.) Що? Що 
таке? Ти ранений. 
 Арсен. (Нетерпляче.) Ай, дайте мені спокій. Тато прохав сказать, 
що ми всі живі й здорові. От і все. Щоб ви не турбувались. І... я б... води 
випив. 
 Софія. Зараз, зараз. Я подам. Та присядь. (Кидається до карафки з 
водою й подає йому. В той же час пильно слухає, що каже Арсен). 
 Арсен. (Сідає). Я трохи втомився. Швидко йшов. За мною гналась 
ціла юрба большевиків. 
 Христя. Ну, а хто ж перемагає? Хто то так страшно стріляє? Наші? 
 Арсен. І вони, і наші. У їх нема гарматчиків-наводчиків. Вони 
платять по тридцять карбованців у годину наводчикам. Десь взяли масу 
грошей. 
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 Христя. Масу грошей? 
 Софія. На, голубчику, пий. 
 Арсен. (Жадно п’є). Дякую. 
 Софія. Може, ще? 
 Арсен. Ні, дякую. Треба йти. 
 Софія. Та спочинь трохи. Встигнеш. Розкажи нам трохи. Хто ж 
перемагає. 
 Арсен. Я не знаю. Вони, здається, мають піддержку. Ми одступаємо 
з цього району. 
 Христя. Одступаєте? Чого? 
 Арсен. Ну, я не знаю. Вони стріляють з усіх вікон, з дахів, з льохів. 
Зайняли пошту, телеграф, банк. 
 Софія. Он – як! (Погляди на Панаса). 
 Панас. (Стоїть, спершись спиною до варстату, ніби байдуже 
слухає). 
 Христя. Як же ви їм позволили зайнять?! У вас же військо, гарнізон. 
 Арсен. Ну да, гарнізон. Курінь запорожців об’явив нейтралітет. 
Полк кошового Сірка так само. А полк Сагайдачного увесь перейшов на 

 У п’єсі фактично немає другорядних персонажів. Усі герої ак-
тивно задіяні бодай в одному з перерахованих конфліктів, а деякі з них 
виконують не одну, а декілька функцій у творенні та функціонуванні 
всієї конфліктної схеми твору.
 З точки зору художності, досліджувана п’єса є великим до-
сягненням В. Винниченка і його вагомим внеском у скарбницю 
української драматургії першої чверті XX століття. Разом з тим «Між 
двох сил» – це серйозний рубіж у політичній біографії митця. Дра-
ма виявляє найпідсвідоміші порухи його душі, засвідчує великий дар 
провісництва, притаманний лише касті обраних, до якої драматург 
безсумнівно належав.

С. Михида
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бік большевиків. 
 Панас. (Кашляє, зміняє позу.) 
 Христя. Полк Сагайдашного?! Отой самий, що так урочисто 
присягався на... 
 Арсен. Отой самий. Та ще як, сволочі, зрадили. Ми вибили 
большевиків з жіночої гімназії. Знаєте де? Ну, а тут недалеко казарми 
Сагайдашного полку. Ми, значить, рахували на те, що з’єднаємось з ними 
й очистимо зразу ввесь район. І сагайдашники ввесь час нас кликали. Ну, 
ми вже підходимо до казарм. Большевики втікають. Ой, як утікали! Не дай 
Бог. Там їх полягло! Ну, нічого. Сагайдашники виставили жовто-блакитний 
прапор, махають. Ми, розуміється, і на думці нічого не мали. Входимо в двір. 
А двір там такий півкруглий. Тільки ввійшли, тут як пальнуть вони з усіх 
вікон на нас. Ми... 
 Христя. Хто?! Сагайдашники?! 
 Арсен. Атож. Ну, а коли сагайдашники зрадили, то розуміється, ми 
мусили одступать. Як би не сагайдашники, ми б їх рознесли! Це ж банди 
хуліганів. Убили наших там масу. Там і мене оце... 
 Панас. (Раптом зривається з місця і з вибухом люті грозить 
кулаком у вікно.) О, прокляті поганці! Оттак завжди, завжди, на протязі всієї 
нашої проклятої нещасної історії. Свої вбивають, свої паршивці! (До Арсена, 
рішуче.) Давайте сюди вашу винтовку, патрони, все. 
 Арсен. На що?! 
 Панас. Ви зостанетесь вдома, ви ранені, а я піду замість вас. 
Христю, дай мені піджак і шапку. В тій хаті. Давайте патрони. 
 Арсен. Та як же... 
 Христя. Панасе! Що ти хочеш... 
 Панас. Христе, я тебе прошу принести мені піджак і шапку з тої 
кімнати. Коли твоя ласка. Чуєш? 
 Арсен. (Підводиться.) Почекайте. Але ж ми можемо вдвох піти. Я 
вам зараз достану руш... (Хитається й хапається руками за Панаса і Софію.) 
 Софія. Арсику, любий!.. Він зомлів. Христю, дай води, швидче ради 
Бога. Панасе, держіть з того боку. Кладіть на канапу. Арсику, хлопчику!.. 
Це рана його. Піддержуйте, я подивлюсь рану. Треба перев’язать. Христе, 
швидче води. Може, є йод, карболька або якась инча дезінфекція. 
 Христя. Є йод. 
 Софія. Давай швидче. Води налий у глибоку тарілку. Та швидче, 
Христе. (Розмотує в той же час пов’язку з голови Арсена.) Нічого собі 
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«вдряпнуло», така маса крови. Держіть, Панасе, держіть. Арсику, дорогий 
мій, бідний... От, Господи! Ах, яка ж рана! Христю, Бога ради, швидче ж. 
Серветок дай, серветок. Дві, три, чотирі. 
 Христя. Зараз, зараз. Ах, Боже мій. (Хапа з буфету глибоку миску, 
карафку з водою, слоїк з йодом і біжить з цим дo канапи. Підставля стілець 
і ставить все це на його, хапається, трівожно дивиться на Арсена. Знов 
біжить за серветками. Подає Софії.) На, на. Може, рушник? 
 Софія. Налий води в тарілку і влий туди йоду. 
 Христя. Багато йоду? 
 Софія. Ну, щоб добре жовта вода стала. Не бійся, лий. 
 Христя. (Готує воду.) Зараз. Зараз... (Підставляє стільця з водою.) 
Так нічого? Чи ще? 
 Софія. Добре, добре. Серветку. Ах, бідний хлопець. (Пролива рану.) 
Здається, череп не зачепило, але всю шкуру знесло. Арсику, милий! 
 Арсен. (Розплющує очі, ворушиться). Що таке? 
 Софія. Нічого, нічого, любий. Треба твою ранку перев’язать. 
Посидь так. 
 Арсен. Мені по... погано... (Умліває знов.) 
 Софія. Знов умлів. Крови загубив багато. 
 Панас. Може, покласти його? Йому так легче буде. 
 Софія. Ну, давайте, тільки обережно, будь ласка. Так, так... 
Піддержуйте разом і голову, Христю, ти краще візьми його ноги й 
обережненько поклади на канапу, оттак... Так... Ну, от. Подушку треба. 
 Христя. Зараз. (Біжить у другу кімнату, по дорозі дивлячись у 
вікно, за яким глухо чується стрілянина.) 
 Софія. (Промиває рану.) Підставте стільця з водою сюди ближче. 
Дайте ту серветку. Вийміть ще серветок. 
 Христя. (З подушкою.) А там все стріляють. Горить ще з одного боку. 
Вся та кімната аж жовта. Треба тихше, щоб мама не почула. Вона, здається, 
нарешті заснула. (Тим часом підкладають подушку під голову Арсенові.) 
 Софія. Ну, здається, промила. 
 Христя. (Заглядає.) Господи! Яка рана! Арсик! Бідний! О, проклятої 
душі большевики! Боже, що ж це буде? 
 Панас. Ну, я більше не потрібний? 
 Софія. Ні. 
 Панас. (Обережно обв’язує з Арсена пояс з патронами.) Вибачайте, 
я пояс його... 
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 Христя. Хтось у сінях гомонить! (З страхом дивиться туди, 
за нею всі.) 
 Входять Сліпченко й Марко.
 Христя. Тато й Марко! Слава Богу! 
 Сліпченко. Арсен дома? (Злякано.) Що він?.. 
 Софія. Нічого, злегка ранений. Зомлів. 
 Сліпченко. А, та сама рана? На голові? 
 Марко. (Хмарно ставить рушницю біля дверей у куток і сідає за 
столом.) 
 Сліпченко. (Ставить рушницю там же і п’є просто з карафки. До 
Панаса, що виймає з-під Арсена пояс.) Що це ви робите? Не тормосіть його. 
 Панас. Мені патрони його потрібні. 
 Сліпченко. На якого біса? 
 Панас. Потрібні. 
 Сліпченко. Може, до большевиків підете добивать нас? 
 Христя. Він з вами хоче. 
 Сліпченко. А-а? Надумався? Ну, та пізно. Ми виступаємо з города. 
Зайшли попрощаться. Виганя кацапня з рідної хати! Продали свої синки, 
продали, зрадили, наплювали самі собі в душу... Ай, Боже! Ай, Боже! Що з 
такими робити? Що робить з ними? На вогні пекти? Різать на дрібні шматки? 
І Тихон же з ними! 
 Панас. Так як виступать, то виступать. Нема чого сидіть. Ходімте! 
 Сліпченко. (Мовчки дивиться на його.) А дома ж хто зостанеться? 
Покинемо саме жіноцтво? 
 Панас. Ну, лишайтесь ви. 
 Сліпченко. Мене й Марка розстріляють сеї ж ночі. Перший Тихон 
викаже. 
 Софія. Ах, тату, як можна таке говорити? 
 Сліпченко. Не тільки викаже, а сам розстріляє. 
 Марко. (З гнівом б’є кулаком по столі й устає.) Якби не полк 
Сагайдашного! На ранок ми б їх на трісочки рознесли. 
 Сліпченко. (До Панаса.) Самий вірний, свідомий, самий кращий 
полк...зрадив! Всі большевики. Не треба їм України, не треба їм волі, нічого 
не треба, дайте їм волю грабувать, насилувать, нищить. А большевики ж 
це дають, скільки хочете. Розбили ж тюрму і випустили всіх уголовників. 
Озброїли їх і пустили по городу. Ну? 
 Софія. Це не може бути. 
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 Сліпченко. Та як не може бути?! Піди подивись: тюрма порожня. 
«Не може бути»! Через що ж не може? 
 Марко. (Ходить по хаті, підходить до вікна, знов до стола.) 
А мама де? 
 Христя. Спить. У неї дуже боліла голова. 
 Сліпченко. Ну, то й не треба будить. Скажете, що були. Та ми скоро 
вернемось. Це чорта вже з два! Каменя на камені не лишимо. Вивішаємо 
падлюк до кореня. Кацапа як не винищити до ноги, то й ради з ним нема! Ну, 
будем прощатись. Ви, Панасе, зоставайтесь з жінками. Треба ж кому-небудь. 
 Панас. (Спокійно, але рішуче.) Ні, не зостанусь. І не кажіть. Я йду зо 
всіма. 
 Сліпченко. Гм!.. Як же вони... 
 Панас. Проживуть цей час без нас. Гроші мають. Що ж робить?  
Голосний дзвінок. Всі змовкають і повертаються до дверей.
 Сліпченко. Хто б це міг буть? 
 Марко. Чи не Хомчук забіг за нами? Пора, тату. (Швидко йде в 
сіни.) 
 Сліпченко. Гм! Дивно, дивно. Хто б це міг бути? 
 Через який мент чути дужий крик. Топотіння ніг. В кімнату 
вбігають большевики з револьверами і рушницями в руках. Деякі в салдацькій 
одежі, деякі в штатській. Декотрі обмотані «лентами» з набоями. Збоку в 
деяких висять шаблі. Всі вони кричать «Руки вверх»! «Руки вверх»! І ціляться 
на всіх. Всі підводять руки догори. Сліпченко зробив був рух до своєї рушниці, 
але зупинився і також підняв. Слідом за юрбою вводять Марка з піднятими 
догори руками в супроводі трьох большевиків з револьверами і рушницями.
 1-й большевик. (До Сліпченка.) А-а, вот он, старый пес! Попался, 
стерва? А кто еще тут есть? (До Панаса.) Ты кто? 
 2-й большевик. Да што їх розпитуваться много. Усіх на одну 
шворку та й гайда! 
 3-й большевик. (До Панаса.) Ты – кто, я спрашиваю? 
 Панас. Хіба ви не бачите? 
 1-й большевик. (Дивиться на верстат.) Рабочий? 
 Панас. Робочий. 
 1-й большевик. (Побачивши Арсена.) А-а, раненый вильный 
козак? 
 Софія. Это не вильный козак. Это гимназист. Его ранила пуля через 
окно. Посмотрите. Он сидел дома. Мальчик. 
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 2-й большевик. А ти хто ж така, заступниця? 
 Софія. (Мовчки оглядає його з ніг до голови й одвертається.) 
 1-й большевик. Подожди, товарищ. Невинных не трогать. 
 3-й большевик. Ну, скорее, нечего! Сказано, этих двух. Черт с 
ними, с другими. Ну, марш за нами. 
 Серед большевиків. Идем, идем! Надо скорее. Украинцы захватять. 
 Софія. Куди ж ви ведете їх? 
 2-й большевик. А тобі какое дело? Хочеш з ними? Ходім! 
 1-й большевик. (До Сліпченка.) Ну, идем! Ведите того. 
 Софія. (До 1-го.) Послушайте, товарищ, куда вы ведете их? 
 Марко. Та що ти питаєш їх? Хіба ти не бачиш, з ким ти говориш? 
 Серед юрби. Та што там за разговори? 
 – Марш! Веди їх! 
 – Да прикончить здесь и баста. 
 – Стреляй их всех, буржуев! 
 1-й большевик. Товарищи! Помните, что мы не разбойники! 
Слышите? Перваго сам застрелю! (До Софії.) Это ваш отец и брат? 
 Софія. Да. 
 1-й большевик. Мы их арестовали за контрреволюционное 
выступление против рабочих и крестьян. Они будуть судимы революционным 
трибуналом. 
 Софія. Мне можно следовать за вами? Я знакома с товарищами 
Гринбергом и Семянниковым. Я сегодня приехала из Петрограда. Вы можете 
отвести их к товарищу Гринбергу? 
 2-й большевик. Та што за разговори такі? Там гайдамаки набіжать, 
а ми тут з буржуями мармалади... веди їх к чортовій матері, а то тут же 
перестреляю всіх, як собак. 
 1-й большевик. Ну, идем! (До Софії.) Следовать можете. Но... я 
Вам не советую. 
 Сліпченко. Прощайте, діти! Мамі там ска... (Його штовхають у 
спину прикладом, і він заточується й майже вибіга в сіни.) 
 Софія. (До Христі.) У тебе є якесь пальто? Хустка? 
 Христя. (Ридаючи.) Там... там... у... сінях... на вішальці... а хустка 
на... скрині... 
 Софія. Добре... 
 Панас. Чекайте, я з вами! (Біжить у сусідню кімнату, вибігає й 
прибігає у сіни з шапкою й піджаком, на ходу одягається.) 
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 Христя. (Голосно ридає.) 
 Коли в сінях стихає, в кімнату обережно входить Білянкевич. Він 
немов винюхує, озирається, усе розглядає. Зупиняється і, скоса дивлячись на 
вікно і прислухаючись, ледве помітно вдоволено посміхається. 

ЗАВІСА

ДІЯ ТРЕТЯ
 Велика кімната, канцелярія. Канцелярські столи, шафи, етажерки. 
На стіні великий портрет Шевченка. В стіні ліворуч вікна на двір. В 
задній стіні двоє дверей. Одні ближче до вікон, другі в передпокій. В стіні 
праворуч також двері в другі покої. В кімнаті страшенний розгардіяш: 
шибки повибивані, долі валяються подерті папери, канцелярські книжки, 
порозливано чорнило, деякі стільці й столи побито, перекинуто. Біля дверей 
передпокою стоїть на варті красногвардеєць. На столах, підклавши книжки 
під голову, сплять двоє других красногвардейців. Біля вікна стоять инчі двоє 
й дивляться на двір. Надворі чується залп.
 1-й красногв. Готово! Пришили. Больше не встанеть, сукин сын. 
 2-й красногв. Носом так и клюнул в стенку. 
 1-й красногв. Стой! Ведуть офицера! А-а, чортова душе, трусишся? 
Ач-ач, як ноги підгинаються. О, о, хапається за бариньку, за бариньку. А тій 
якого чорта там нада? 
 2-й красногв. Жена, должно быть. Видишь, просит... Жалко, стало 
быть. 
 1-й красногв. Жалко? А нас чом не жаліла, як вони по мордах 
нас били та розстрілювали? Нехай тепер... А-а, руки хапає цілувать. Так її, 
прикладом, падлюку. Верно, оттак, ногою. До стєнки ставай, чого там руки 
цілувать. Правильно. Умліла. Оттак краще. 
 Вартовий. Крикни им, Корниенко, чтоб... Куда? Куда? Сюда нельзя. 
(Хоче спинить Софію, яка швидко входить.) 
 Софія. (Показуючи папірця.) У мене пропуск. Сюди має зараз 
прийти товариш Грінберг. Мені його треба бачить. 
 Вартовий. А ви кто будете? Из украинцев или наших? 
 Софія. І з українців, і з ваших. 
 Вартовий. Гм! Чудно. Таких мы вон куда отправляем. (Хитає в 
напрямі вікон.) 
 Софія. Не знаєте, хутко має прибути товариш Грінберг? 
 Вартовий. Я твоего дурацкого языка не понимаю, говори по-
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человечески! 
Двері в задній стіні ліворуч одчиняються. Звідти виходить офіцер, за ним  
Сініцин, одягнений в штатське, молодий, білявий, в синій косоворотці. 
 Сініцин.(Голосно.) Свободен! Двух провожатых! Провожатые! 
 1-й красногв. (Починає будить тих, шо сплять.) Провожатые, 
вставай. Слышь? 
 Офіцер. (Сяє від радости.) Благодарю вас, товарищ! Не 
беспокойтесь, пожалуйста, я и без провожатых. 
 Сініцин. (Сердито.) Провожатые! Спят, черт бы их побрал. 
Провожатые! 
 Провож. (Встають, похмуро чухаються, беруть рушниці й кажуть 
офіцерові.) Ну, идем! В середину становись, куда лезешь! (Виходять.) 
 Сініцин. (До вартового.) Следующаго! Много их еще там? 
 Вартовий. Есть порядочно. Вот тут какая-то. (Показує на Софію.) 
Товарища Гринберга хочет видеть. 
 Сініцин. Вам товарища Гринберга? Пропуск есть? 
 Софія.  Єсть. (Показує папірець і хоче подать.) 
 Сініцин. (Маха рукою.) Не надо. Подождите. Он сейчас должен 
приехать. (Вартовому.) Следующего. (Іде до себе.) 
 Вартовий. Сейчас. Закурить надо. (Закурює.) 
 1-й красногв. (Сміється.) А той офицерик зрадів, що свободен. Я, 
каже, і без провожатих. А того й не знає, що тут-то й вся штука в провожатих. 
От вони його проведуть, куда надо, і буде вже свободен. (Дивиться в вікно.) 
Ану, чи вже вивели до стєнки? 
 2-й красногв. Сейчас выведут. 
 Вартовий. (Гукає в двері до передпокою). Следующий! Живо! 
 З передпокою впихають молодого хлопця, гімназиста. За ним, 
видираючись з рук красногвардейців, вбігає мати його, жінка років 38-40, 
ще не стара.
 Вартовий. (Одпихаючи її.) Куда? Куда? Нельзя! Какого черта 
пускаете, сволочи? Нельзя, говорю. 
 Мати. (Хапаючи його за руки, трусячись, напівбожевільна, 
угодливо посміхаючись.)  Я нічого, я нічого. Я постою тут. Это мой сын. Он 
гимназист. Коля, проси прощения. Проси прощения. Колечка, синочек мой 
единственный! 
 Вартовий. Да нельзя, я вам говорю. Ну, народ... 
 Гімназист. (В одчаю.) Мамо, ідіть додому!.. Не треба... 
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 Мати. (Злякано.) Коля, замолчи, замолчи! Вы, господа, то есть 
товарищи! Не слушайте его, не слушайте. Он участвовал в любительских 
спектаклях и потому говорит по-малороссийски. 
 Сініцин. (На порозі.) Ну, что ж следующій? Что здесь? 
 Вартовий. Да вот, эту женщину сюда пустили опять. 
 Мати. (Кидаючись до Сініцина, хоче схопить його руки.) Не 
слушайте, не слушайте! Он только в любительских спектаклях. Это мой Коля. 
Он не виноват. Колечка, проси прощения. Коля, не стой так непочтительно! 
Он боится, он только боится... 
 Гімназист. Ах, мамо! 
 Мати. Коля, молчи! Молчи, Колечка! Они тебя отпустят. Ты здесь 
ничего, только в спектаклях, вы ж его опустите, правда? 
 Гімназист. Нехай розстрілюють! Я їх не боюсь. Хай живе вільна 
самостійна Укр... 
 Мати. (Люто кидаючись до його.) Мовчи, тобі кажу! Сказився ти?! 
Що ти робиш?! Господа, он так, он... 
 Сініцин. Э, к чорту там! Свободен, двух провожатых. Следующаго. 
 Мати. (Радісно.) Свободен?! Колечка, чуєш: свободен! Спасибо, ой, 
спасибо ж вам! Хай вас Бог... 
 Сініцин. (Злісно до вартового.) Випровадить их и следующаго! 
 Вартовий. (До матері і гімназиста.) Ну, уходите! Скореє! 
(В одчинені двері.) Двух провожатых, свободен. Следующаго. 
 Мати. (Ведучи за руку сина.) Спасибо, товарищи, спасибо! Идем, 
Колечка, идем! (Виходить.) Скорее, скорее, Колечка. 
 1-й красногв. Еге, «идьом, Колечка». Іди, іди, там тобі покажуть 
«свободен». 
 2-й красногв. А, видно заядлый хохленок. Самостийна Украина. 
Вот, увидит он самостийну. 
 1-й красногв. (Регоче навмисно грубим голосом, перекривляє 
гімназиста.) «Хай живе вільна, самостійна Україна». І вигадали ж, буржуї 
прокляті. Поддєлуються под мужицький разговор і думають, що то комусь 
інтересно. 
 Вартовий. (У двері до передпокою.) Ну, что ж там опять, черт бы 
вас... Что там? Скореє! 
 Входить залізнодорожник, молодий, лице бліде, з жахом в очах.
 Вартовий. Сюда. (Проводить до других дверей.) 
 2-й красногв. Вильный козак, должно быть. 



374

Надворі вибух залпу. Красногвардейці дивляться в вікно.
 1-й красногв. О! офицер уже «свободен». Тільки одною ногою 
подригує, як жаба. Так його за ноги, до купи. Прикладом би ще по голові, а 
то, сука, ще оживе. 
 2-й красногв. Пущай оживает, их в общую яму всех... Одну уже 
зарыли, душ сорок. Некоторые еще дышали. 
 1-й красногв. Та ну? Дышали? 
 2-й красногв. Один дуже стонал. Ничего, всех засыпали. 
 Вартовий. А один, сукин сын, хитрый, притворился мертвым. 
Его, значит, хотели оттянуть в сторонку. А он, это, как вскочит, весь в крови, 
морды не видно, побили прикладами. Да как кинется до наших, да зубами. 
Впился, как бешеная собака, оторвать нельзя. Его бьют винтовками, а он уже 
без памяти впился зубами и висит. Так, подлец, и помер. Кусок тела вырвал. 
 1-й красногв. От проклята душа! Оттак вони нашого брата повсігда. 
Поміра, а таки вирве в тебе шматок тіла. 
 Сініцин. (Виходить, за ним залізнодорожник.) Свободен. Больше 
не водить. На два часа перерыв. 
 Вартовий. Свободен без провожатых? 
 Сініцин. Без. (Виходить в двері до передпокою.) 
 Залізнодорожн. (З тим же переляканим лицем за ним.) 
 Вартовий. Ну, свободны и вы, товарищи. 
 1-й красногв. Ну, только, ми тоже без провожатых. (Сміється й 
бере свою рушницю.) 
 2-й красногв. (Також бере.) Ох, да и спать же буду! Устал, как пес. 
Три ночи ни на минуту не спал. 
 1-й красногв. Я з неделю вже не сплю. Та й ще не спав би з неделю, 
аби передушить усіх буржуїв. Вичистить до ноги, щоб і духу їхнього не 
пахло. Чисто всіх, з дітьми, з жінками... 
 2-й красногв. Чтоб и на расплод не осталось? (Поглядають на 
Софію.) 
 1-й красногв. Атож! А тих українців дак не то що розстрілювать, а 
просто живими всіх у яму й засипать. От вам самостійна Україна, от тепер 
одділяйтесь од Росії. Верно! Другого способу на їх нема. 
 Надворі залп. Жіночий приглушений крик. Всі кидаються до вікна. 
Софія також.
 1-й красногв. Ага, самостійного гімназистика «ослободили». А та, 
а та що виробляє! 
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 Вартовий. Помешалась... Поет, смеется. Ах, ти... вишь беда какая 
вышла. Бедная! 
 1-й красногв. Та й її слід би тоже... Що їх жаліть? Вони нас жаліли? 
От нехай тепер самі покуштують. Усіх вирізать, проклятих! 
 2-й красногв. Дда-а... Тронулась умом. Надо было отпустить 
малаго. 
 1-й красногв. Куда пустить?! Кого? Варняка чортзна-що. З тих 
малих повиростають великі, то вони нам покажуть. Ходім лучче! (Виходять.) 
 Вартовий і 2-й красногвардеєць ідуть за ним.
 Софія.  (Сама. Дивиться у вікно. Потім непокійно ходить по хаті. 
Хоче йти до дверей у передпокій, але роздумує і рішуче сідає чекать. Надворі 
чується знов залп. Софія схоплюється, хоче бігти до вікна, але зупиняється 
й сідає.) 
 Грінберг. (Входить задиханий, але оживлений, в підняттю, 
простяга обидві руки Софії, швидко підходить до неї.) Ради Бога, извините, 
товарищ, что задержал вас. Невозможно было вырваться. Здравствуйте, 
дорогая! С победой, с торжеством пролетарского дела! 
 Софія.  (Вітається.) Я до вас у важній справі. Я не хотіла вам по 
телефону... 
 Грінберг. Ну да, ну да... Конечно. Ну? Что? А? Жарко было ночью. 
А? А как они, мерзавцы, удирали! А? Это было прямо таки великолепно. Мы 
их били, как куропаток. Да ведь банды хулиганов, жуликов. Ну, вы не очень 
волновались ночью? Ваш дом не пострадал? Я думал о вас и, представьте, 
делал все, что мог, чтоб снаряды не летели в вашу сторону. Я даже... 
 Софія.  (Нетерпляче.) Я дуже дякую вам, але я хочу попрохати вас... 
 Грінберг. Знаете что, товарищ: говорите по русски, ей-Богу, 
теперь как-то не до этого. Вы меня извините, но момент слишком важный и 
торжественный, что ли, чтоб... 
 Софія.  (Різко.) Хорошо. Я буду говорить так, как вам хочется. 
 Грінберг. Не так, как мне хочется, а... 
 Софія.  Дело в том, что ночью при мне на квартире красногвардейцы 
арестовали моего отца и брата. Они находятся здесь, в этом штабе. Их хотят 
расстрелять. 
 Грінберг. Вашего отца и брата? За что? Ведь они, вы говорили, 
рабочие. 
 Софія.  Да, но они украинцы. Вільні козаки. 
 Грінберг. Вильные козаки? Гм! Они здесь? 



376

 Софія.  Да. Я насилу упросила подождать с казнью до вашего 
прихода. 
 Грінберг. (Стурбовано.) То есть как? В каком смысле? 
 Софія.  Я сподіваюсь, що ви їх визволите. 
 Грінберг. Ах, товарищ, да оставьте вы хоть в эту минуту ваше 
украинофильство. И как вы, право... 
 Софія.  (Тихо, зціпивши зуби.) Я ошиблась. Я надеюсь на вашу 
помощь. 
 Грінберг. В качестве кого они арестованы? 
 Софія.  В качестве врагов, конечно. Что за вопрос? 
 Грінберг. (Різко.) Я понимаю. Но они кто: офицеры, солдаты, 
вольные казаки, гайдамаки? 
 Софія.  Вольные казаки. Я ведь сказала вам. 
 Грінберг. Вольные казаки? Так что ж я могу сделать? Я ничем не 
могу помочь. Мы издали приказ: всех «вильных» казаков расстреливать. Это 
злейшие враги рабочих. Провокаторы, изменники, разбойники! Это негодяи, 
которых всех до одного... 
 Софія.  Товарищ, я говорю с вами о своем отце и брате! От огульной 
характеристики вы могли бы воздержаться. 
 Грінберг. Извиняюсь. Очень извиняюсь. Я понимаю ваше 
положение. И мне очень-очень досадно, что именно вам я не могу помочь. 
Именно вам. Но согласитесь сами, товарищ, я иначе не могу. Почему 
освободить вашего отца и брата и не освободить всех? Потому что они 
ваши родственники? У меня самого – брат контрреволюционер. Но если его 
поймают, я не буду стараться освобождать его. Борьба. В социальной войне 
нет ни отца, ни матери, ни братьев. Братья – все социально угнетенные, враги 
– все угнетатели. Я понимаю, вы как женщина... И потом стоящая далеко по 
своему социальному положению от борющихся низших классов. 
 Софія.  Ах, причем здесь женщина, социальное положение? 
 Грінберг. Да при том, что нужно иметь мужество в борьбе, товарищ. 
И нужно быть близким к борющимся, чтобы уметь ненавидеть и интересы 
их ставить выше родственных связей. Если бы вы были в наших рядах, вы 
даже не подумали бы о том, чтобы просить за двух... контрреволюционеров, 
хотя бы они были родственниками. Но вы, конечно, в другом положении... 
И я, понятно, не могу быть в претензии. Наоборот, вы оказали нам такую 
услугу, которая... 
 Софія.  Во имя чего же я оказала ее, как вы думаете? 
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 Грінберг. Да, конечно, симпатии ваши... 
 Софія.  Перестанем об этом. Значит, вы решительно отказываетесь 
помочь мне? 
 Грінберг. Я не могу этого сделать, товарищ, поймите вы это. 
Я нарушу свой долг, совершу подлость, измену. Ведь я просто не имею 
физической возможности выпустить их. Товарищи не дадут все равно, я 
должен обмануть их, солгать. Поймите, что вы требуете невозможнаго. 
 Софія.  Значит, их расстреляют? Так, как тех? (Хитає головою на 
вікно.) 
 Грінберг. Я не знаю, за что их арестовали; может быть, выяснится... 
Но я лично... 
 Софія.  Хорошо. Довольно. Я понимаю, что вы не можете. 
 Грінберг. Но уверяю вас, что не могу. Напрасно вы... 
 Софія.  Да верю я! Что же мне делать, Господи?! Ведь не могу я, 
поймите, не могу я... 
 Грінберг. Я вас понимаю, я понимаю. Но бывают такия положения, 
когда... 
 Входять Гликерія Хвед і Христя. Гликерія Хвед в темній великій 
хустці, в пальто, Христя в чепурненькій шапочці.
 Грінберг. Куда? Куда? Кто такие? Зачем? 
 Софія.  Это ко мне. Мать и сестра. 
 Христя. (До Грінберга схвильовано.) Нам сказали, что вы приехали, 
– мы пришли... Вы, вероятно, от сестры знаете... Мы вас умоляем. 
 Гликерія Хвед. (Падає навколюшки перед Грінбергом.) Господин, 
помилуйте, зжальтеся, кормильці ж вони наші. 
 Грінберг. Товарищ!.. Сударыня, что вы, что вы! Встаньте. (Хоче 
піднять, але Гликерія Хведоровна хапає його за ноги, благаючи «Помилуйте! 
Не встану».) Позвольте, сударыня... (До Христі.) Да помогите же, подымите... 
 Христя. Мы вас умоляем. Спасите их. 
 Грінберг. (До Софії.) Товарищ, да поднимите же вашу мать, что же 
это такое? 
 Софія.  (Мовчки, тісно стуливши губи, хмарно дивиться вбік.) 
 Грінберг. Сударыня, встаньте, я вас прошу. Поймите же, что я не 
могу так... О, Господи! Но не могу же я, я права не имею. 
 Христя. Мы вас умоляем, вы можете. 
 Грінберг. А, черт возьми! (Одсувається од Гликерії Хведоровни, 
вона повзе за ним. Тоді він рішуче, сердито повертається й виходить в двері 
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до передпокою.) 
 Христя. (Підводить Гликерію Хведоровну.) Встаньте, мамо... 
Встаньте, годі. Буде з нас... Навалялись в ногах Софіїних приятелів... (До 
Софії.) О, сестро, Бог тобі цього не простить! Невинно дивишся? А хто ж 
з оцим самим шепотівся учора та щось йому передавав? Га? Хто успіху їм 
бажав? А-а, чула я вчора, та не знала, що то за успіх, а то б... Ага? А хто з 
отим паршивцем Тихоном наслав на тата й Марка большевиків учора? Не 
ти? Проклята! Приїхала? Продала всіх нас і втекла сюди, сидиш... 
 Гликерія Хвед. (Плаче.) Годі, доню, ходім... Бог з ними. 
 Христя. А що заплатили тобі? Наші сльози, кров нашу? Що взяла за 
батька та брата? Га? 
 Софія.  (До Гликерії Хведоровни.) Мамо, ради Бога, не вірте їй! 
Мамо, вона... 
 Христя. А за всю Україну що взяла? Ух, ти, поганка! Своїми руками 
задушила б тебе. (Раптом грізно, жагуче.) Оддай же нам батька й брата! 
Оддай зараз же! Іди до своїх полюбовників, кажи, щоб зараз же випустили 
їх! Іди! 
 Гликерія Хвед. (До Софії.) Доню!.. Ти з ними ближче знакома, 
попроси їх, ублагай, дитино, рятуй таточка свого і братіка рідного. Доню моя, 
ой, доню ж моя, що ж ти з нами робиш! (Ридає.) 
 Софія.  Мамо!.. Я благала, я просила... Я ж усю ніч бігала, шукала... 
 Христя. Кого шукала? Оцього Юду? 
 Софія.  Я, мамо, буду ще... Я все зроблю... 
 Входить красногвардеєць з рушницею, з бомбою за поясом.
 Красногв. (До Христі й Гликерії Хведоровни.) Ану, пожалуйте. Вас 
просять вийти зцюдова. Скарєй. 
 Христя. О, прислав оборонить тебе од нас! 
 Гликерія Хвед. Ходім, доню. Ходім шукать ще кого-небудь. 
 Красногв. Пожалуйте, пожалуйте. 
 Гликерія Хвед. (Софії.) Прощай, доню... Ти ж прийдеш додому? 
 Христя. Її дом тепер тут. 
 Софія.  Прийду, мамо, прийду... Я останусь тут, щоб... визволити 
їх... Мамочко! (Обнімає Гликерію Хведор. Ридає.) 
 Христя. Годі, лицемірко, пусти, а то нас ще твій оцей приятель 
застрілить... 
 Софія.  (Випускаючи матір.) Ой, Христе, як ти... страшно жорстоко 
і люто мстишся! 
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 Христя. Я мщуся? За що? За батька і Марка? Так, я готова тобі... 
 Софія.  Ні, Христе, за инче... Ти... 
 Красногв. Ну, довольно, господа, довольно. Сказано раз і нема чого 
тут... Виходьте. 
 Христя. (Рішуче.) Ходім, мамо!.. (Виходять, за ними 
красногвардеєць.) 
 Софія.  (Сама, швидко, схвильовано ходить по хаті, тикаючись 
у всі кутки й не знаходячи собі місця. Зупиняється й мовчки стогне, гнівно 
ламаючи руки.) 
 Входять: Грінберг, Семянніков, Сорокін, Подкопаєв. Сорокін, 
маленький, років 30, у френчі, гостренька борідка, пенсне. Ввесь час без 
потреби тонко, іронічно посміхається. Подкопаєв високий, років 37, короткі 
вуса, підстрижені, еспаньйолка; також у френчі, ніс м’ясистий, качиний, 
вигляд царського поліцейського пристава, ходить рішуче, твердо, з виразом 
переможця і начальника. У всіх за поясами револьвери, шаблі, у Сорокіна 
ще ручна граната, а у Подкопаєва через груди стрічка з набоями, а в руці 
рушниця без багнета. Входять, голосно балакаючи, сміючись. Прямують до 
Софії.
 Грінберг. (До Подкопаєва і Сорокіна.) Вот, товарищи, позвольте 
познакомить вас с товарищем, которому мы обязаны нашим таким быстрым 
и полным успехом. В истории революции имя Софии Слепченко займет 
выдающееся место. 
 Подкопаєв. (Клаца острогами й перший ступає до Софії.) 
 Грінберг. А это наш командующий особым отрядом, товарищ 
Подкопаєв. 
 Подкопаєв і Софія мовчки потискують один одному руки, далі 
Софія вітається з Сорокіним.
 Грінберг. А это прибывший сегодня комиссар из Петрограда, 
товарищ Сорокин. 
 Подкопаєв. (До Софії.) Позвольте и мне, уважаемый товарищ, как 
лицу, на котораго возложена военная сторона освобождения пролетариата, 
принести вам свою искреннюю благодарность за оказанную вами помощь. 
Конечно, народ рано или поздно низверг бы все равно подлых грабителей, 
но... чем раньше это случилось, тем оно, е... конечно, лучше. Благодарю, 
товарищ. 
 Сорокін. И тем более ценна услуга, чем полнее победа. А победа 
полная. Вы можете чувствовать полное удовлетворение. 
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 Софія.  (Не посміхаючись.) Спасибо, товарищи, вы преувеличиваете 
мою услугу. 
 Сємянніков. (Здоровається й посміхається, як до старої знайомої.) 
Надеюсь, теперь-то мы будем чаще встречаться? 
 Софія.  Да, конечно. 
 Сємянніков. Если позволите, товарищ, спросить: вы не приняли 
бы теперь более близкаго участия в нашей работе? Нужда в преданных, 
культурных, социалистических силах, как вам известно, громадная. Мне 
кажется, что вы... 
 Софія.  О, благодарю вас, товарищ. Я не знаю. По крайней мере, не 
сейчас. Я должна еще переговорить по одному делу с товарищем Гринбергом. 
Если позволите? 
 Подкопаєв. О, пожалуйста, пожалуйста. Мы тем временем устроим 
наше летучее заседание. Туда можно? (Показує на двері в сусідню кімнату.) 
 Грінберг. Конечно. Можно. Устраивайтесь там, товарищи, я сейчас. 
 Подкопаєв. (Дивиться на портрет Шевченка.) А почему эта 
контрреволюционная икона висит здесь до сих пор? Убрать ее к черту 
оттуда! (Рушницею сильно б’є по рамі й збиває портрет на землю. Протикає 
багнетом лице, настромлює, крутить і одкидає в куток.) Эта хохлацкая 
морда мне надоела, наконец. Везде торчит. 
 Софія.  Товарищ!.. 
 Грінберг. (Глянувши на Софію.) Товарищ Подкопаєв, зачем вы? 
Ведь это Шевченко. 
 Подкопаєв. Да, конечно, Шевченко, черт бы его... (Помітивши 
щось на товаришах.) А? Что? В чем дело? 
 Сємянніков. Товарищ Подкопаєв, вероятно, ошибся. Он думал, что 
это портрет какого-нибудь современнаго их деятеля. 
 Подкопаєв. Я не понимаю, товарищи, в чем дело? Современный, 
несовременный, поэт, учитель, офицер, черт бы его драл, раз он националист, 
он враг народа и пролетариата. Я заявляю откровенно, что с национализмом, 
с этими Шевченками, автономиями, федерациями, самостийностями и 
прочей буржуазной дрянью буду бороться беспощадно. 
 Сорокін. Ну, ладно, ладно, идемте на заседание. (Підхоплює 
Подкопаєва під стан і, сміючись, веде в кімнату.) 
 Подкопаєв. (Ображено.) И отлично видел, что Шевченко. 
Важность какая. И везде прикажу снять эту мерзость со стен. 
 Сємянніков. Ну, ну, товарищ, полно горячиться. (Підпиха його в 
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спину. Всі заходять в сусідню кімнату.) 
 Грінберг. Как неофит, он слишком прямолинеен. Ви, товаришко, 
не звертайте уваги. Людина він хороша, чесна, але трохи... некультурна і 
грубовата. Що зробиш? Ви хотіли, здається, поговорити зі мною на самоті? Я 
до ваших послуг. 
 Софія.  Да, я хотела поговорить еще, но... после этого... 
 Грінберг. Але ж, товаришко, це ж людина військова, неосвічена, 
бувший капітан. Невже ви гадаєте, що ми всі поділяєм його погляди? 
Але ж ви самі добре знаєте, що іменно ми проголосили прінціп «полнаго 
самоопредьленія вплоть до отдьленія». Федеративная Советская Республика. 
Ми перші вітали Українську Республіку. І тепер, розуміється, тим паче. Ну, як 
ви можете, їй-Богу... 
 Софія.  (Мовчить і прижмуреними очима тоскно дивиться в вікно.) 
 Грінберг. Ну, товаришко... Ах, як це досадно... 
 Входить Панас.
 Грінберг. Вам что угодно? 
 Панас. (Одягнений у потерте пальто, з-під якого видно чоботи, 
в картузі, має вигляд робітника. В піднятому стані, весь час криво 
посміхається.) Товариш Грінберг? Дуже приємно. Якраз до вас. 
 Грінберг. Извините, товарищ, я сейчас очень занят. 
 Панас. Я бачу, я бачу. Але я в такій самій справі. Соціалізм і 
контрреволюція, товаришу. Треба спасать. Я маю контрреволюціонерів, яких 
треба зараз же арештувать. 
 Грінберг. В таком случае... Только, пожалуйста, товарищ, поскорее... 
 Панас. О, це дуже скоро. Це мій батько. Він живе недалеко звідси 
на селі і балакає по-українському. З самого малечку балакає, заядлий 
контрреволюціонер... 
 Грінберг. Что это, глупая шутка? 
 Панас. Боже борони! Як можна? 
 Софія.  Панасе Степановичу, для чого це? 
 Панас. (Ніби тепер тільки помітив її.) Ах, и вы здесь, мадам? 
Очень приятно. Вы можете засвидетельствовать, что мой отец настоящий 
контрреволюционер. Во всяком случае, ничуть не хуже вашего. Не правда 
ли? А между тем вашего сейчас расстреляют, а мой ходит на свободе и 
угрожает социализму на Украине. Я, как старый социалист... 
 Грінберг. Послушайте, вы – или пьяны или сумасшедший? Что 
вам? 
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 Панас. Боже мій, товарищу. Як же не бути п’яним? Як не бути 
п’яним? І правильно сказали, товарищу, іменно сумасшедшій. 
 Софія.  Панасе Антоновичу, я вас прохаю... 
 Панас. Сейчас, мадам, сейчас уйду, как вы нетерпеливы. Позвольте 
же и мне совершить такой же подвиг, какой вы совершили. (До Грінберга.) 
І крім того, у мене є ще дві тітки, старі контрреволюціонерки, селянки, 
також балакають по-українськи, живуть у другому селі. Читають українські 
книжки. 
 Грінберг. Если вы немедленно не уберетесь отсюда вон, я вас 
прикажу расстрелять. Слышите вы? 
 Панас. Господи Боже мій! А я ж чого сюди прийшов? Я ж не 
договорив вам, я ж ще сам контрреволюціонер. І жорстокий, попереджаю 
вас, контрреволюціонер. Не тільки читаю, але й пишу по-українському. От 
спитайте цю даму. Чого ви посміхаєтесь? Вітаючи всім серцем пришествіє 
в особі большевиків соціалізму, я не можу допустить, щоб жив такий 
контрреволюціонер, як я. Куди прикажете мені стати до стенки? Туда? Туда? 
Туда? 
 Грінберг. (До Софії.) Что он – больной, что ли? Кто он такой? 
 Софія.  Панасе Антоновичу, можна вам два слова сказать? 
 Панас. С удовольствием, мадам, с удовольствием. Только, 
пожалуйста, поскорее, мы с товарищем должны окончить наше дельце. 
 Виходить Семянніков, з порога кличе:
 –  Товарищ Гринберг. На минутку можна вас? Извиняюсь, товарищи. 
 Грінберг. (Швидко йде до його, й обидва зникають у сусідній 
кімнаті.) 
 Софія.  Що це значить, Панасе? 
 Панас. Что именно, мадам? 
 Софія.  (Різко.) Все. Ця комедія, це «мадам», російська мова зо 
мною. Що це значить? 
 Панас. Baм не нравиться выражение «мадам», но ведь это из 
почтения, мад..., ну, сударыня, если хотите. Единственно из почтения к вам. 
С особой, которая родного отца и брата принесла в жертву великой святой 
идее, я не могу иначе говорить, как на языке благородном, на языке наших 
освободителей, несущих нам светоч... 
 Софія.  Дійсно, ви од страху, видно, зовсім збожеволіли. 
 Панас. Как не збожеволеть, мадам, как не збожеволеть? Ведь вы 
только взгляните туда за окно: горы трупов этих подлых украинцев. Горы, 
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мадам, понимаете ли вы это? Мальчики, дети, старики. К стенке – и готово. 
По усам узнают контрреволюцию. Малороссийские усы –  и к стенке. И 
как же не благоговеть перед вами, как не... не божеволеть? А? Ведь это же 
ясно, что социализм пришел, и не какой-нибудь там гнилой, европейский, 
а большевистский, российский, самый настоящій. Позвольте преклониться 
перед вами. (Низько вклоняється.) 
 Софія.  (Мовчить.) 
 Панас. Что прикажете передать на том свете вашему 
контрреволюционному батюшке и братцу? Прощание? Или сожаление о их 
глупости? Что же вы молчите? Извольте хоть словечко произнесть. 
 Софія.  Чого вам треба од мене? За що ви мучите мене? За що? 
 Панас. (Люто.) Чого треба? Випустіть батька вашого і брата! 
Чуете? Не смійте їх убивать!.. 
 Софія.  Як же я їх випущу? Як? Скажіть. Ну, скажіть, що мені 
зробить, я все зроблю. Піти з бомбою, з револьвером визволять їх? Ходім. 
Давайте. 
 Панас. Пізно з бомбами. Вимагайте від ваших товаришів випустить 
їх. 
 Софія.  Я вже вимагала, просила, благала. Мама навколюшках 
стояла перед ними. 
 Панас. Знаю. А ви стояли і мовчки дивились, як мама ваша повзала 
перед паршивцем, перед... жуліком, шарлатаном. 
 Софія.  Я думала, може, це поможе... 
 Панас. Хе!.. Не помогло? Прислав красногвардейця вивести їх? 
 Софія.  Він не може випустить. Це була б зрада, порушення 
обов’язку... 
 Панас. (Сміється.) Яка моральна чистота! Ану, дайте йому тисячу 
карбованців, побачите, чи злякається він зради?.. Ану, запропонуйте йому 
свою любов, чи побоїться він порушення обов’язку? О, мерзотники! 
 Софія.  Ви мелете чортзна-що. Говоріть же, як визволить, ну, 
говоріть! 
 Панас. Я ж говорю, якого ж вам ще чорта: дайте йому хабаря, 
грошима, тілом своїм, чим хочете, і він випустить. Гроші, може, од вас 
посоромиться взять, але тіло... можете бути певні. 
 Софія.  Ви це серйозно?! 
 Панас. Що саме серйозно: чи згодиться? Анітрішки не сумніваюсь. 
 Софія.  Ви по собі судите? 
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 Панас. О, на жаль, про Грінбергів я сміло можу по собі судить. 
Тільки між мною та ними та ріжниця, що я зроблю і не буду вже заводить 
тепер соціалізму, а вони роблять й заводять. Вони сміливіщі. 
 Софія.  І ви, іменно ви пропонуєте мені це зробить? 
 Панас. А ви ж пропонували своїй матері повзати перед ним 
навколюшках? Ви вважали це можливим? Невже ви думаєте, що вашій 
матері було це так само легко, як вам кокетувать з ним? 
 Софія.  Добре. Я це зроблю. Дякую за пораду. Чуєте: я це зроблю. 
 Панас. І можливо, навіть не без приемности зробите. Ко всеобщему 
удовольствию. 
 Софія.  Можливо. 
 Панас. Та не тільки можливо, а напевно. Та признайтесь, що ви й 
самі вже про це трошки думали. 
 Софія.  Ну, розуміється, думала. Тільки сумнівалась, чи згодиться 
він. Мені здавалось це трошки негарним, але ви роз’яснили, і я сама бачу, що 
в цьому нічого негарного нема. 
 Панас. Так, нема: буржуазні забобони. А потім можна буде разом і 
соціялізм заводить на Україні. 
 Софія.  Звичайно. Революція повінчає, гарно й орігінально. А життя 
батька і брата – це непоганий подарунок молодого. Як ви гадаєте? 
 Панас. (Люто.) Не смійте глузувать з вашого батька і брата! Ви 
розумієте, що це цінізм? Ви не достойні імена їх вживать. 
 Софія.  (Хапаючись за голову.) Ох, ідіть швидче звідсіля! Ідіть... А 
то я не знаю, що буде. 
 Панас. К стенке? Я готов, мадам, я готов давно. Будь ласка, прошу: 
кличте Грінберга. 
 Софія.  (Упавши головою на стіл, глухо, болюче ридає.) 
 Панас. (Довго мовчки дивиться на неї.) 
 Софія.  (Раптом затихає, потім зразу підводиться, різко до 
Панаса.) Чого вам треба? Ідіть собі геть. Забірайтесь. Я з вами не хочу 
балакать, ви мені гидкі. 
 Панас. (Якийсь мент дивиться на неї, потім рвучко повертається 
й виходить.) 
 Софія.  (З одчаєм і мукою шепоче). Ох, Боже ж мій! Ох, Боже ж мій! 
(Кусає хустку, щоб не ридать). 
 Входить Грінберг. (Озирається, шукає очима по хаті, питає.) Что, 
ушел уже этот странный господин? Кто он такой? 
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 Софія.  (Зразу міняючи вираз лиця.) Да, ушел. Я вас задерживаю? 
 Грінберг. О, пожалуйста. Будь ласка. Я до ваших послуг. Но, може 
б, ви були ласкаві говорить зо мною по-українськи. Я, коли не схвильований, 
то з приємностю. Ви вибачайте... 
 Софія.  Я хотіла тільки от про що попрохати вас: задержати хоч на 
кілька днів кару над моїм батьком і братом. 
 Грінберг. Гм. Задержать? Не знаю, чи зможу я. Гм. (Морщиться, 
міркує.) 
 Софія.  (З вимушеною, кривою, кокетливою посмішкою.) Ну, а як 
я вас дуже-дуже попрохаю? Ви постараєтесь, правда? Ваш же вплив такий 
величезний, що... Адже тільки одстрочка, кілька днів... 
 Грінберг. Бачите, товаришко, я скажу вам одверто: для вас я готов 
на що вгодно, але... але даже мій вплив, який, я того не скриваю, довольно 
значительный, в данном случае вряд ли. Видите ли... Будем говорить, как 
свои люди: у нас нет никакой дисциплины. Я могу приказать, но исполнить... 
Даже постановления совета депутатов и то далеко не всюду исполняются. 
Каждый сам себе начальник. И часто поневоле приходится отдавать только 
такия приказания, которыя приятны и желательны самим исполнителям, а 
нежелательных по возможности избегать. И я не знаю, як у даному разі... Я 
дуже боюсь. Гм! 
 Софія.  Господи! А так хочеться з щирим серцем порадіти з нашої 
перемоги, віддатись цьому почуванню всією душею, без перешкод. І, – ви 
ж розумієте, –  для мене це неможливо. Нехай це буржуазний, старий 
пережиток, але... це вище моїх сил. 
 Грінберг. О, я розумію, розумію. Звичайно. 
 Софія.  Хотілось би всю увагу оддать новим товаришам, 
познайомитись з вами ближче і навіть, якщо тільки я на що-небудь придатна, 
то разом працювать на користь спільній справі... 
 Грінберг. (Радісно.) Нет, в самом деле, вы согласились бы? 
 Софія.  Господи, розуміється. З радостю. Але в такому стані, 
знаючи, що там твої батько й брат... (Замовкає й поглядає на Грінберга.) 
 Грінберг. Гм. Але під яким предлогом? Почему этих, а не других? 
Почему не всех? От перші вопроси, які зададуть. 
 Софія.  Ах, Господи. Стільки вопросів про все можна задать. Ну, 
зададуть, ну, відповісте що-небудь. Адже смерть цих людей нічого не дасть 
вам, а без неї ви дасте мені можливість жити, вірити, оддати все життя на 
справу. Ну, хочете так: беріть моє життя взамін життя батька й брата? Хочете? 
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Я буду в вашому повному й необмеженому розпорядженню. Треба буде на 
смерть послати, я готова кожної хвилини. Хочете? На що вгодно. 
 Грінберг. (Зиркаючи на неї.) На що вгодно? 
 Софія.  На все, що прикажете. Повна раба ваша. От уявіть собі 
рабу... 
 Грінберг. Однако, как вы любите своих родных. Если б вы так 
любили идею, социализм... 
 Софія.  Но ведь я отдаю себя в ваше распоряжение именно для 
идеи, в интересах ея. 
 Грінберг. (По паузі.) Гм. Ну, а если я потребую от вас чего-нибудь 
не имеющаго отношения к идее? Ведь вы тогда не исполните? Какая же вы 
раба? А? (Дивиться на неї.) 
 Софія.  (Якийсь мент мовчить.) Але ж ви, це ви будете вимагать. А 
ви ж не можете вимагать нічого шкодливого для ідеї. 
 Грінберг. Да, конечно, я не потребую ничего шкодливаго, но... 
предположим, потребую чего-нибудь, не имеющаго отношения к идее, но 
для вас очень неприятного или даже тяжелаго. Как тогда? 
 Софія.  Я мушу виконать. 
 Грінберг. (Сміється, але під сміхом ховає хвилювання.) Неужели 
исполните? 
 Софія.  Коли я берусь, то исполню. 
 Грінберг. Ну, допустим, я предложил бы вам сегодня вечером вместе 
со мной где-нибудь отпраздновать нашу победу? В каком-нибудь ресторане? 
Ведь это для вас неприятно, тяжело, правда? 
 Софія. (Мовчить.) 
 Грінберг. (Сміючись.) Вот видите. 
 Софія.  О, ні. Я ж вам сказала. Коли б ви взяли моє життя взамін 
життя батька й брата, то й то б я виконала. 
 Грінберг. Значит, исполните? Серьезно? 
 Софія.  Я весь час говорю з вами серйозно. 
 Грінберг. (Починає швидко ходить по хаті, думаючи.) 
 Софія.  (Хмарно слідкує за ним.) 
 Грінберг. (Зупиняючись проти Софії, хвилюючись.) Но вы 
понимаете, что я совершу подлость, исполнив ваше желание? 
 Софія.  Великої подлости в тому, що ви не вб’єте двох людей, я не 
бачу. 
 Грінберг. Да, с точки зрения христианской. Но с точки зрения двух 



387

«МІЖ  ДВОХ  СИЛ »

борющихся сторон это просто измена одной стороне. Но хорошо. Я только 
хочу этим сказать вот что... (Хвилюється.) Я хочу этим подчеркнуть, что если 
бы я согласился, то только для того, только потому, что это вы, что для вас я 
даже на подлость, на измену готов идти. Вы можете, конечно, отнестись ко 
мне с презрением, можете воспользоваться моей... ну, слабостью, что ли, но 
я говорю то, что чувствую... 
 Софія.  Ні про яке «презрение» мови не може бути. Навпаки... Ну, 
добре. Значить, сьогодня ми будемо святкувати нашу перемогу і визволення 
моїх рідних. Так? 
 Грінберг. (Знов починає ходити.) Подождите минуточку. (Іде до 
дверей, що в сіни, й гукає.) Товарищ Самуил! На минуточку. (Одступає трохи 
в кімнату й одводить Самуїла вбік, шопотом.) Вот что товарищ Самуил, 
здесь находятся два вольных козака, фамилия Слипченко. Есть такие? 
 Самуїл. Да есть. Отец и сын? 
 Грінберг. Да. Так вот какая вещь. Я только что говорил по поводу 
их с товарищами Семянниковым, Подкопаевым, Сорокиным. Ну, и мы 
решили старика выпустить, а молодого... (Тихіше) к стене. Понимаете? Так 
вы немедленно, сию минуту выведите молодого и... Понимаете? А потом я 
позову вас и при этой даме прикажу освободить обоих. Понимаете? Вы же 
скажете, что молодого случайно только что расстреляли. Это необходимо для 
дела. Слышите? Очень важно. 
 Самуїл. Хорошо. А молодого сейчас? 
 Грінберг. Сию ж минуту. (Голосно.) Ну, спасибо, товарищ, я надеюсь 
на вас. 
 Самуїл. Хорошо. (Хоче йти.) 
 Грінберг. Нет, погодите. (Тихо.) Но я, может, и не позову вас. 
Слышите. Но его надо все равно. Понимаете? 
 Самуїл. Да, понимаю. Хорошо. (Виходить.) 
 Грінберг. (Голосно.) Спасибо, товарищ. 
 Софія.  (Під час їхньої балачки одходить на другий кінець кімнати) 
 Грінберг. Ну, товаришко, здається, є маленька надія. Я ще нічого не 
знаю певного, але... Я хочу перш усього перевести їх у друге місце. Розумієте? 
Там їх не знають, і легче буде звідти випустить. Я боюсь тільки, щоб тут, поки 
їх можна буде перевести, як-небудь случайно не той... Ви ж розумієте, тепер 
такий час... Страсті у всіх розгорілись, всі знервовані. Своє життя ніпочом, а 
то ще ворога. От я для цього і кликав товариша,  це мій старший товариш по 
тюрмі... 
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 Софія.  (Простяга руку.) Дякую вам, товаришу. 
 Грінберг. О, підождіть дякувати. Це справа така трудна, що я знаю, 
чи вдасться її провести. Я вам зможу сказать тільки через чотири... (Раптом 
прислухується.) 
 Софія.  Я готова чекати не то що чотирі дні, а чотирі місяці, скількі 
хочете. 
 Грінберг. (З посмішкою). Але я так довго не можу чекати. Я хотів 
вже сьогодні ввечері разом з вами одпразднувати щасливий кінець нашої 
справи. Ви нічого б не мали проти? 
 Софія.  О, хоч у сю хвилину. 
 Грінберг. На жаль... треба підождать. Я між инчим уже говорив з 
своїми товаришами з приводу вашої справи, і мені удалось декого схилить до 
вас... 
 Софія.  Правда? О, як це добре. Ах, як це добре! Ви ж розумієте, 
мені так тяжко було б бути, працювати з вами. Звичайно, я знайшла б сили 
зрозуміти, через що і як, але... чуття осталось би чуттям. І ви сподіваєтесь, що 
вони нічого не матимуть проти того, щоб їх звідси перевести в друге місце? 
 Грінберг. Да, я думаю. 
 Софія.  (Знов потискує йому руку.) Безмірно вам дякую. 
На дворі глухо вибухає залп.
 Софія.  (Здригнувшись.) Що це? 
 Грінберг. О, это ничего... Это так. Ничего. 
 Софія.  Знов розстрілюють? 
 Грінберг. Нет, нет, это так, мы приказали приостановить. Не 
обращайте внимания. Да, так я, значить, надеюсь, что мы будем вместе 
работать. Я чрезвычайно рад, так как... 
 Софія.  А чи не можна б мені хоч побачитись зараз з батьком і 
братом? Подати надію? 
 Грінберг. О, нет, нет, это невозможно. То есть, возможно, можливо, 
але я не раджу цього робить. Ми рискуємо провалить справу. Та підождіть 
трошки, і ви зовсім з ними сьогодня побачитесь. 
 Входить Сємянніков.
 Грінберг. (До нього.) Товариш, подтвердите вы этому неверному, 
что мы сделаем все возможное по делу его отца и брата. 
 Сємянніков. С удовольствием подтверждаю. С удовольствием. 
 Грінберг. Ну, бачите? (До Семяннікова.) А мы тут успели даже 
заключить маленькое условие: сейчас же после освобождения товарищ 
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примет более близкое участие в работе. 
 Сємянніков. (Щиро й радісно потискуючи руку Софії.) Вот это 
дело! Я очень рад. Ведь у нас так мало культурных сил. Биться, стрелять 
мы еще так-сяк умеем, а дальше... Интеллигенция не верит нам, боится, 
убегает к буржуазии, саботирует, провоцирует. И тем радостнее для меня 
ваше участие, что вы настоящая, идейная украинка. Это прекрасно. Будем 
работать, товарищ. Правда? 
 Софія.  Я з великою охотою... 
 Грінберг. А теперь, товарищ, идите домой и ждите отца... И брата, 
конечно. Да. А также несколько слов от меня по поводу празднования. Вы, 
вероятно, очень устали? 
 Софія.  Безумно устала. 
 Сємянніков. Ничего. Теперь все отдохнем. 
 Софія.  Значить, іти й чекати? 
 Грінберг. Ідіть і чекайте. 
 Сємянніков. И будьте спокойны. 
 Софія.  Я, товариші, не дякую, бо... Ну, до побачення. (Іде до 
дверей.) 
 Грінберг. До побачення. 
 Сємянніков. До свиданья! 
 Грінберг. Хай живе Соціалістична Українська Республіка! 
 Сємянніков. Урра-а! 
 Софія.  Дякую, товариші. (На порозі озирається, привітно з 
посмішкою махає рукою, киває головою і зникає.) 

ЗАВІСА.

ДІЯ ЧЕТВЕРТА
 Невелика кімната, службовий кабінет Софії. Праворуч, ближче до 
рампи, стіл до писання; круг його фотелі й стільці. На столі телефон, шафа 
з книжками. Канапа для Публіки. В задній стіні двері в коридор. Ліворуч 
другі двері в сусідню кімнату. Годин 6 вечора. На столі горить лямпа. В хаті 
Софія, одягнена в усе темне. Тихон біля неї й делегація робітників.
 Софія.  (Встає, за нею робітники. Весело, бадьоро.) Отже, товариші, 
вся справа в ваших власних руках. Хочете, щоб не було експлуатації, 
буржуазії, то треба самим енергічно братись до організації промисловости. 
Заводи, фабрики, майстерні, все тепер ваше. Але треба, щоб самі робітники 
дбали про те, щоб заводи не ставали. Треба думать не про те, щоб кожному 
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поменьче робить і побільше вироблять, а про те, щоб побільше наших заводів 
працювало, щоб більше товарів давали, щоб меньче безробітних було. 
 Робітник. Да это само собой. Конечно, это уж чего... Да только... 
(Мнеться.) Непонятно нам одно... (Мнеться, криво, понуро посміхається.) 
 Софія.  А що саме непонятно вам? 
 Робітник. Да то, что украинцев мы выгнали. Ну-с, стало быть, с 
этим делом кончено. А выходит, они промежду нас остались. Нам это без 
внимания. 
 Софія.  Це ви про мене? 
 Робітник. Нас эта самая самостийная Украина и так зарезала. 
Довольно уж. 
 Софія.  Так вам що ж хочеться? Чим я вам зашкодила? 
 Робітник. (До робітників.) Да ничего. Идемте, товарищи. Поищем 
настоящих товарищей, а тут... (Маха рукою, повертається й демонстративно 
виходить, за ним решта.) 
 Софія.  (Посміхається.) Це вже, здається, третій такий випадок. 
 Тихон. (Понуро.) Буде й двадцять третій, коли ти зо всіма будеш 
говорить тілько по-українськи. Для чого цей націоналізм? 
 Софія.  Вони в Українській Республіці, а не в Росії, повинні знать 
нашу мову. 
 Тихон. Е, повинні... Мало чого хто не повинен. А нам через це не 
довіряють, стороняться... 
 Софія.  Ну, добре. Хто там ще єсть? Багато ще? 
 Тихон. Може, кінчить на сьогодня прийом? З десятої години без 
перерви сидимо. 
 Софія.  Нічого. Хто там ще? 
 Тихон. Селяне. Білянкевич з сахарозаводчиками. Залізничники. 
Вчорашній панок. І ще душ десять якихсь. 
 Софія.  Чия черга тепер? 
 Тихон. Білянкевича. 
 Софія.  Клич. 
 Тихон. (Виходить.) 
 Софія.  (Знаходить на столі серед паперів довгий лист паперу й 
читає.) 
 Входять Білянкевич і ще двоє добродіїв, одягнених дуже просто, під 
робітників.
 Білянкевич. (Уклоняючись, ввічливо, угодливо посміхається.) 
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 Софія.  Доброго здоров’я. Прошу сідати. 
 Білянкевич. Дозвольте вам представить: сахарозаводчик Штаубе, 
Карповський. Ми до вас, шановна Софія Микитовна... 
 Софія.  (Тримаючи листа в руці.) Я прочитала вашу заяву. Вона до 
мене не стосується. З цим вам треба звернутись до... 
 Білянкевич. Я знаю, я знаю... Но, зная вас як українку, щиро 
люблячу самостійну Україну... ми хотіли, щоб ви за нас походатайствовали. 
 Софія.  (З посмішкою.) Вибачайте, я читала заяву. Але мушу вам 
одразу сказати, що ви зовсім даремно гадаєте, що я можу вам помогти. 
Іменно з любови до України я цього не зроблю. Всі заводи, фабрики і взагалі 
промислові підприємства переходять до рук народу. Ви, панове, ніяк не 
хочете з цим рахуватись. Забудьте про старе, раджу вам серйозно. 
 Білянкевич. Но вы хотите нас разорить? 
 Софія.  Господи Боже, панове. Цілі віки один кляс розоряв мільйони 
людей, і вам то не здавалось таким страшним. Працюйте, ми вам дамо роботу. 
Будь ласка. (Посміхається.) 
 Білянкевич. Ми нічого протів тогр.не маємо, но ведь разоряется. 
край, гибнет промышленность. Вот о чем, собственно... 
 Софія.  Повірте, панове, що нам не меньче вас потрібно, щоб не 
загинула промисловість, і ми вживемо всіх сил, щоб того не сталось. І це, 
панове, буде. Але, вибачайте, хазяїном і власником будете вже не ви, а самі 
трудящі. 
 Білянкевич. Конечно, ви можете робить все, що хочете. Наш долг 
сказать вам... І я думав, що для вас інтереси України дорогі. Знаючи, як руські, 
ваші товариші, вивозять усе з України, як розоряють край, ми думали, що ви, 
як щира українка... 
 Софія.  Кожний по-своєму, добродію, любить свій край. Той бажає 
йому одного, а другий другого. Наша любов, видно, ріжна. 
 Білянкевич. (Встаючи.) Да, видно, мы ошиблись. Недаром 
ваш папенька в таком горе... Честь имеем кланяться. (Уклоняється й іде з 
кімнати. За ним панки.) 
 Софія.  Бувайте здорові. (До Тихона, весело сміючись.) Але ти 
помітив, як ці панки пролетаріями одяглися? Це ж відомий мільйонер 
Штаубе. Ах, як їм, бідним, не хочеться... 
 Тихон. (Хмуро.) Але вони звернулись до тебе як до українки. Це 
характерно. 
 Софія.  (Різко.) Ну, то що з того? 
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 Тихон. Та нічого. 
 Софія.  Ну, клич слідуючих. Я втомилась. Треба швидче. Та чи 
скоро там перепишуть того папера? Ах, Господи, як не вміють нічого робить. 
(Нетерпляче, швидко виходить направо.) 
 Тихон. (Помалу виходить в коридор.) 
 Назустріч Тихонові швидко входять Подкопаєв і Желтухін. Вони 
хмурі, схвильовані. Щось говорять, але, побачивши Тихона, замовкають.
 Тихон. (Озирається на тих і виходить.) 
 Подкопаєв. (Озирнувшись.) Отсюда также все ценное немедленно 
евакуировать. Все. А главное деньги. Да где этот болван, Гринберг? 
 Жєлтухін. Да в чем дело, товарищ? Почему такая спешка? 
 Подкопаєв. (Тихо, злісно.) Гайдамаки уже захватили почту и 
телеграф. Понимаете? Есть сведения, что они окружают этот район. Каждую 
минуту могут ворваться сюда. Достаточная причина для спешки? 
 Жєлтухін. Позвольте, товарищ. А красная гвардия? 
 Подкопаєв. (Люто.) Надо было делать, товарищ, так, как я говорил, 
всех буржуев и хохлов перестрелять. А тепер поздно... (Замовкає, бачачи 
Софію, що входить, тихо.) Этой ничего не говорить. Идите и все из этого 
дома уберите немедленно. Идемте, я вам там скажу. (Іде направо, за ним 
Желтухін.) 
 Софія.  (Мовчки, пильно слідкує за ними.) 
 Входить делегація з селян. Деякі одягнені в свитки, деякі в кожухи, 
в шинелі, між ними одна жінка.
 Софія.  (Іде їм назустріч, привітно, весело, вільно.) Доброго здоров’я, 
товариші. (Здоровкається з усіма за руку, посміхаючись до кожного. Потім 
сідає в свій фотель за столом, бере в руки олівець і блокнот.) Ну, сідайте, 
товариші. Тихоне, чи єсть всім стільці? 
 Тихон. Вистачить. Сідайте, товариші. 
 Софія.  Ну, тілько знаєте що: говоріть коротко, точно, швиденько. 
Там сидить ще народ, жде. Треба всіх задовольнить. Ну, слухаю. Нехай 
говорить хтось один з товаришів. 
 Селяне. (Переглядаються між собою, шепочуться, не знають, 
кому говорити.) 
 Софія.  Ей, товариші, ви наче до станового чи до земського 
начальника прийшли, а не до своїх товаришів. Ну, швиденько. Хай говорить 
один, потім другий, аби не всі разом. Тут начальства нема, не мніться. Ну? 
 Селянин у шинелі. Та еслі по раздєльності, то пущай уже я... Ми 
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по нашій претензії… Как вийшла перемена з резолюцією, так, стало быть, 
тепер по принадлежності. Оно, конечно, какое начальство, но усьо ж таки, 
скажем, трудно. Три года на хронті, імею медаль. 
 Софія.  Чекайте, товаришу. Ви з якого села? 
 Селянин у шинелі. З Домаховки, Гуляйпольського в’єзду. 
 Софія.  (Записує.) Так, ну, так в чому ж річ? В чому ваші претензії? 
 Селянин у шинелі. Претензії так што, как правильно виражаться, 
то больше з непоніманієм. Той одно, другой по другому соображенію, а как 
сообща, так... 
 Софія.  Ви, товаришу, так говорите, що я, їй-Богу, нічого не розумію. 
 Селянин у шинелі. (Посміхається, хмуро дивиться вгору.) 
Та, звесно, ви по-українськи. 
 Софія.  Ну, так що? 
 Селянин у шинелі. А ми вже ето знаємо... Видалі довольно. 
 Селянин у кожусі. Підожди, Салавоне, ти щось таке накрутив, що 
й сам, мабуть, не вгризеш. Ми оце до вас з отим самим голосуванням. 
 Софія.  Яким саме? 
 Селянин у кожусі. Та щоб вибірать у депутати, чи що. Совет 
депутатів. 
 Софія.  Ну? 
 Селянин у кожусі. Та ми ніяк не поймем. Голосували раз. Ну, 
так. Кидали там бамажки у скриньку. Потім того вийшло приказаніє уп’ять 
голосувать. Те, кажуть, голосували не на пользу. А тепер то вже настояще. 
Проголосували й цей раз. Ну, вже ж годі? Та де. Ну, нехай. Ще не спочили 
люди, як уп’ять тобі прийшла маніфестація, щоб голосувать. Та це ж уже 
нащо? А це, кажуть, уже саме настояще, таке вже, що і земля буде, і воля, і, 
сказать так, усе преподобіє. Ахвішки давали кожному, ти за того, а ти за цього. 
А я його й на масть не бачив, який той депутат. Ну, та вже хай буде, це вже 
саме настояще. А воно на тобі – ще таки не настояще, оце впять голосувать. 
Так ми вже й розум загубили: нащо воно отак багато голосувать? Та вже оце 
послали нас сюди, щоб тут довідатись, нащо воно й до чого. 
 Софія.  Ну, так можу вам сказать на це ось що: ідіть додому, 
голосуйте ще раз і вибірайте... 
 Селянин у кожусі. Та таки голосувать? 
 Софія.  (Посміхаючись.) Таки голосувать. Але знайте, що ці вибори 
то вже справді дадуть вам і землю, і волю, і все, що... 
 Селянин у кожусі. Умгу, так таки, значить, голосувать? (До селян.) 
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Таки голосувать. 
 Селяне. (Хмуро хитають головами.) 
 Селянин у кожусі. Така штука. Ну, то вже хай так. Тільки ж у 
нас уже до вас таке прошеніє: чи не можна, господа товариші, прекратить 
свободу? 
 Софія.  Як то прекратить свободу? 
 Селянин у кожусі. Та щоб уже швидче минулися оті мобілізації 
та всякі безубразія. Та ще наказували просить вас, щоб дозволили нам 
настановить за справника капитана Твердожила. Правда, звиняйте вже, 
він без ноги. Та то вже нічого, а таки буде якесь начальство. Бо вже, не вам 
кажучи, така пішла скрізь стіпендія, що хоч сядь та плач, хоч стоячи реви. 
 Софія.  Чекайте. У вашому селі є большевики? 
 Селянин у кожусі. Та ми всі болшовики. Тих українців аж ні 
однісенького нема. 
 Софія.  І ви всі постановили настановить капитана Твердожила за 
справника? 
 Селянин у кожусі. Ну, нема ж спасения од тої свободи! Там 
зарізали, там спалили, там обібрали. 
 Софія.  Ну, і ви хочете, щоб той справник і бив вас, і знущався, як 
перше було? 
 Селянин у кожусі. . Е-е, зачим бить! Ми так не хочемо. 
 Софія.  Ну, а земля ж як? Прийде справник, то прийде й поміщик. 
Вони один без одного не можуть ніяк. Ви ж як на цей щот? 
 Селянин у кожусі. Нє-е, поміщик уже нехай краще не приходить, а 
то не всидить. Та нам, бачите, як би вам сказать, щоб хтось за старшого був. А 
то всі старші, а порядку нема. Та ще оці красно... красногвардійонці, чи як їх 
там? Чи не можна їх повиганять к чортовій матері, у їхню Расєю. То ж чисто 
грабують народ. Забірають хліб, сало, хапають птицю всяку. То, кажуть, у 
Расєю. Ну, та й їдь собі у свою Расею, та й хапай там. Чи вже скоро прийдуть 
ті гайдамаки, скажіть, пожалуста? Говорять люди, що ті вже повиганяють цих 
гвардійонців. Кажуть, ті гайдамаки нібито з наших таки людей, не кацапня... 
 Софія.  (Мовчить якийсь мент.) Гм! Добре, товариші, все буде, що 
ви хочете. Я записала отут, ми обсудимо. А тепер... (Підводиться.) Ви підете 
з цим товаришем, і з вами ще поговорять. 
 Селянин у кожусі. Так буде все? А бомагу нам якусь дасте? 
 Софія.  Ні, бумаги не треба. Все буде й так... 
 Селяне. (Помалу встають, чухаються, мнуться, 
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перешіптуються, – не певні.) 
 Софія.  Тихоне, будь ласка, треба з товаришами побалакать 
докладніше про все. Ти розумієш? Поклич товариша Савченка, нехай він 
поговорить. Добре? 
 Тихон. Добре. Ходімте, товариші. 
 Селянин у кожусі. (Уклоняється Софії, за ним другі.) Прощавайте. 
Так нам уже там дадуть бомагу? 
 Софія.  Там, там. Бувайте здорові. (Коли селяне виходять, сідає 
безпомічно, пускає руки по столі й стомлено сидить.) 
 Входить Сємянніков. (Оживлений, веселий. До Софії.) – 
Здравствуйте, хохландия милая. Вы до сих пор за работой? Молодчина вы, 
ей-Богу. Да что вы такая будто кисленькая? А? 
 Софія.  (Маха рукою.) Раджу не допитуватись. 
 Сємянніков. Что? 
 Софія.  Раджу не допитуватись. 
 Сємянніков. Тьфу, черт. Да говорите вы, товарищ, по-человечески, 
ей-Богу. Вот наказание Господне. 
 Софія.  Вчіться розуміть. Я вам заявила ще з самого початку, що 
ні одного слова по-руськи ви од мене не почуете. Ви живете на Україні й 
повинні знать її мову. 
 Сємянніков. Да на какого дьявола она мне нужна, ежели меня 
везде и я всех отлично понимаем и по-русски? Зачем этот национализм, 
разъединение, не понимаю? Когда вы отделаетесь от этого буржуазного 
национального фетишизма? Такая вы славная, енергичная, умная, такая 
социалистка хорошая и... все портите этим своим украинофильством. Ну, 
да будем надеяться, это, наконец, выветрится. А дела наши подвигаются, 
товарищ. 
 Софія.  Да? 
 Сємянніков. Буржуи снесли сегодня миллиончик. Затем получена 
мануфактура. Я думаю предложить комитету пустить весь миллион на 
організацію работ для безработных. Необходимо реквизовать все особняки 
под больницы и школы. Ех, ежели бы поскорее нам всю разруху уладить, 
да за творческую работу приняться. А, товарищ? Да почистить как следует 
публику нашу. Жулья ведь набилось к нам. Лезут подлецы как мухи на мед и 
компрометируют, мерзавцы. И мало, мало интеллигентных, культурных сил. 
А дело громадное, великое дело, товарищ. Дух захватывает... 
 Швидко входить Сорокін. (До Сємяннікова.) –  Наконец вас поймал. 
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Здравствуйте. (Софії.). Здравствуйте, товарищ.
 Сємянніков. В чем дело? Что случилось? 
 Сорокін. Ничего особеннаго. Вы мне нужны. 
 Входить Тихон.
 Сємянніков. Сейчас, я хотел вот с товарищем. 
 Сорокін. (Рішуче одводить убік, тихо.) Наши разбиты. Украинцы 
и немцы в десяти верстах от города. Могут сейчас быть здесь. Только что 
приехал Васильев. Он еле спасся. 
 Сємянніков. (Свистить.) Да ведь он хвастал, что... 
 Сорокін. Эх, говорил я... Ну, да что там! Надо немедленно 
созвать комитет. Да не всех, украинцев к черту. Из-за них все и вышло. В 
последний момент, подлецы, затеяли ссору с нашими по поводу каких-то 
своих национальных требований, и это погубило всех. Пока мы ссорились, 
гайдамаки обошли со всех сторон и ударили. Ну, погодите вы, хохлы, я вам 
покажу. И эти тоже могут что-нибудь подобное устроить. 
 Сємянніков. Да, в таком случае ну их к черту. Что ж тепер делать? 
Разбиты окончательно? 
 Сорокін. Вдребезги. Ну, идем, идем, надо созвать ведь еще. (Хоче 
вийти, мимохідь сухо хитає головою Софії й каже.) До свиданья. 
 Софія.  Сталось що-небудь? 
 Сорокін. Как? 
 Софія.  Що-небудь сталось? 
 Сорокін. Если вы, товарищ, хотите, чтобы вам отвечали, то имейте 
в виду, что не все понимают ваше наречие. 
 Софія.  (Різко.) Случилось что-нибудь? 
 Сорокін. (Так само.) Нет, ничего не случилось. (Хоче йти.) 
 Софія.  Подождите минутку. Я хотела вас видеть. Один вопрос. 
Вы приказали закрыть железнодорожную украинскую школу и сжечь все 
украинские учебники? 
 Сорокін. Да, я. 
 Софія.  С какой целью? 
 Сорокін. С той целью, чтобы их не было. Подобный приказ я отдал 
везде. 
 Софія.  А себе вы отдаете отчет, что вы делаете? 
 Сорокін. Не беспокойтесь, пожалуйста, я привык это делать 
всегда. Сожалею только, что мы раньше занимались этим преступным 
попустительством вашему национализму. 
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 Софія.  Школы и учебники вы называете национализмом? 
 Сорокін. Я называю национализмом все, что разъединяет один 
народ. Никакой вашей Украины не было, нет и не будет. Все это буржуазно-
интеллигентная сантиментальная чепуха, с которой я буду бороться 
беспощадно. Слышите, товарищ? Бес-по-щадно. Это нам слишком дорого 
стоит. 
 Софія.  Это называется «самоопределеніем вплоть до отделенія»? 
 Сорокін. Да, вот это самое. До свиданья. 
 Софія.  По крайней мере, откровенно. 
 Сорокін. (Озирнувшись.) Да, товарищ, откровенно. Семянников, 
идемте. (Виходить, за ним Семянніков, який схвильовано й трівожно ходить 
по хаті.) 
 Софія.  О, принаймні це вже одверто. Принаймні одверто. (До 
Тихона.) Тепер ти чув? 
 Тихон. У їх щось трапилось. 
 Софія.  У «їх»?... А ми хто? Ха! «Не было, нет и не будет!» О, як 
вони всі чудесно засвоїли цю формулу. Од чорносотенця до соціаліста, всі 
однодушно стоять за неї. Добре, коли так. Чудесно. От коли вони показали 
свій інтернаціоналізм... Я при йому більше не буду робить! Скажи там. 
 Тихон. Завтра? 
 Софія.  Не знаю. Ну, скажи, хай завтра приходять. Хтось прийме. 
 Тихон. (Виходить.) 
 Назустріч йому Грінберг.
 Софія.  Ви, товаришу, в якійсь справі? Вибачайте, я зараз не можу. 
 Грінберг. (Підходить близько, тихо, значно.) Моя справа та сама. 
Востаннє питаю вас: ви сповните ваш договор? 
 Софія.  (Різко.) Товаришу! Я вам раз сказала, що ви мене примусите 
піднять цю справу перед всіма товаришами, я це зроблю. 
 Грінберг. Це буде ще одна нечесність. 
 Софія.  А ви гадаєте, що наш договор був чесний? 
 Грінберг. Який би він не був, я рискував через його своїм життям, 
репутацією, і я його сповнив. 
 Софія.  Ви його не сповнили: брата розстріляно. 
 Грінберг. Я вам уже поясняв, через що. І ви знаєте, що через це мене 
самого трохи не вбили, коли я хотів оборонить його. Але батька вашого я все 
ж таки одстояв. Я пам’ятав, що я обіщав вам. І вмер би, а од свого обіщання 
не одступив би. А ви? 
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 Софія.  Чого ви хочете од мене? Чого ще ви тут... 
 Грінберг. Щоб ви сповнили своє обіщання. 
 Софія.  Бути вашою рабою і виконувать всі ваші вимоги, які будуть 
на користь справі? Я готова. Я вам це весь час кажу. 
 Грінберг. Ні, виконувать навіть те, що не має відношення до справи 
і, може, навіть неприємне для вас. Ви забули знов? 
 Софія.  Ні, не забула, але цього я не робитиму. 
 Грінберг. Це не чесно. 
 Софія.  Може буть. 
 Грінберг. Я рискував своїм життям. 
 Софія.  Признаю і дякую. 
 Грінберг. Я рахував так: або смерть, або сповню обіщання. 
 Софія.  Може буть. 
 Грінберг. І думаю, що ця умова і для вас обов’язкова. 
 Софія.  Але я цього не думаю. 
 Грінберг. Мне достаточно, если я так думаю. 
 Софія.  Не бороню вам задовольнятись цим. 
 Грінберг. Но вы, надеюсь, не сомневаетесь, что я одно из этих 
условій заставлю вас принять? 
 Софія.  Не сумніваюсь. Але тільки – смерть. 
 Грінберг. Отлично. (Круто повертається й хоче вийти, але на 
півдорозі зупиняється, так само круто повертається і підходить.) Считаю 
своим долгом предупредить вас, что среди бумаг штаба вильного козацтва 
найдены документы, касающиеся вашего отца и братьев. В особенности 
отца. Он состоял отаманом отряда. Он принимал участие в расстреле 
большевиков еще до нашего выступления. Эти документы известны не 
только мне. На основании их ваш отец будет сегодня арестован опять и на 
этот раз расстрелян без суда. Такия лица объявлены вне закона. 
 Софія.  (Мовчить.) 
 Грінберг. (Чекає якийсь мент, злегка вклоняється і повертається.) 
 Софія.  (Тихо, глухо.) Почекайте... (Пауза.) Ви можете показать мені 
ці документи? 
 Грінберг. Ви мені не вірите? Можу. 
 Софія.  Чому ви раніше мені про це не сказали? 
 Грінберг. Їх знайдено сьогодня. Через це я знов спитав вас про 
договор. Я сподівався, що матиму ще раз случай рискнути за вас своїм 
життям. Ви оказались недостойны цього. 



399

«МІЖ  ДВОХ  СИЛ »

 Софія.  Ці документи у вас? 
 Грінберг. Так, у мене. 
 Софія.  Ви мені їх можете оддать? 
 Грінберг. Тільки після того, як сповните договор. 
 Софія.  Перед тим ви мені їх покажете? 
 Грінберг. Покажу. 
 Пауза.
 Софія.  Добре, коли? 
 Грінберг. Не пізніше завтрашнього вечора. Сьогодня засідання, я 
мушу бути. 
 Софія.  Добре. Ще одне питання. Я знаю, чого ви хочете. Ви гадаєте, 
що після того вас можна називати товаришем? 
 Грінберг. Я люблю вас. Це вся моя відповідь. І ще раз повторяю: я 
на все піду. 
 Софія.  Добре. Після такої відповіді я не маю більше нічого сказать 
вам. 
 Грінберг. Завтра я скажу вам, де і в якій годині. 
 Софія.  Добре. 
 Грінберг. (Злегка вклоняється і твердою ходою виходить.) 
 Софія.  (З силою обхоплює руками лице, кладе лікті на стіл і так 
хитає головою в один бік і в другий.) 
 Тихон. (Входить.) Щось серйозне сталось. Зустрів Макса. 
Схвильований страшенно. Кудись побіг. Але мені не хотів сказать. Вони нам 
не вірять. 
 Софія.  (Мовчить, сидить у тій самій позі, але непорушна.) 
 Тихон. Так далі, Софіє, не можна. Я принаймні не маю більше сил. 
(Виймає листа.) На, ось почитай. Од батька. Вчора одержав. Не хотів навіть 
тобі показувать, щоб не хвилювать. Але тепер треба, щоб ти прочитала. Все 
одно. 
 Софія.  (Трівожно.) Нічого з ним не сталось? 
 Тихон. (Гірко посміхаючись.) О, не турбуйся. Прочитай. 
 Софія. (Розгортає листа, трохи про себе читає.) Ні, не можу. 
Читай ти. 
 Тихон. (Читає.) «Останній раз моє слово до вас, братоубийці. (На 
якийсь мент спиняється.) Три тижні минуло, як ви предали мене і сина мого 
Марка в руки ворогів нашого народу. Але проти вашої волі моє нікчемне 
життя врятувала доля. Щоб мучився я і в муках кінчив послідні дні свої, 



400

обливаючись соромом за діла дітей своїх. Чом я вас малими не придушив, 
щоб не ганьбили мого сивого волосся? Доки ж ви будете розпинать нещасну 
націю вашу, мерзенні вилупки? Доки будете знущаться з народу, який на своє 
лихо породив вас? Що ви робите? Схаменіться прокляті: ви ж руїну робите з 
нашої любої землі, ви грабуєте її, ви загачуєте ненажерливу пельку грабіжниці 
– кацапії, нашого вічного ката, ви калічите дітей свого народу, одбіраючи у 
них мову, серце, душу їхню. На що ж ви школи українські закриваєте, за що 
учителів розстрілюєте? Розстрілюйте братів своїх, батьків, але не чіпайте хоч 
тих, які несуть народові слово правди і науки. Схаменіться, бо лихо вам буде. 
Востаннє кричу вам з намученого серця: киньте, покайтеся, а не покаєтесь, 
то проклинаю вас своїм батьківським, невміручим прокляттям. Не діти ви 
мені, а вороги люті. Своєю старою рукою застрелю зрадників, братоубивців 
і ворогів свого народу. Микита Сліпченко. А листа цього можете показать 
своїм товаришам. Будьте  прокляті». (Софія кладе руку з листом на стіл, 
схиля голову на руки і беззвучно ридає.) 
 Тихон. (Іде до вікна і мовчки дивиться на вулицю, потім рішуче  
підходить до Софії й нервово з мукою говорить.) Тепер ти бачиш, більше 
так не можна? Бачиш? Я весь вимучився. Ти теж. Ми чужі і тут і тут. Тут 
цураються, зневажають, уникають. Там кленуть, проклинають. Я більше не 
можу. Або одно, або друге. 
 Софія.  (Підводячись.) Значить, справді зробитись зрадником? Так 
чи що? 
 Тихон. (Мовчить.) 
 Софія.  З якої ж речі нам «або-або»? Через що ми повинні зрікатись 
своєї нації, ми, окривджені національно, пригнічені, зневажені? Чому їм? В 
о н и до нас прийшли, а не ми до їх. Вони нас гнітили, знeвaжaли, нищили. І 
ми повинні тепер зректися? «Не было и не будет». О, вибачай, было и будет. 
 Тихон. (Починає вдивлятись у вікно. Через те, що вікно виходить 
в подвір’я і з його можна бачити вулицю тілько скоса, він стає збоку на 
стілець і пильно дивиться.) 
 Софія.  Що там? 
 Тихон. Щось тут непевне діється. Цілий день якісь підозрілі люди 
лазять круг будинку. (Злізаючи.) Сьогодня вранці була тут мама. Я хотів тобі 
казати. Говорила, щоб ми з тобою тікали, бо батько й Панас постановили нас 
схопити й судити. Чи не того ці людці й швендяють. 
 Софія.  Чом же ти маму не привів до мене? 
 Тихон. Я хотів, але... (Зупиняється, й обоє починають слухати) 
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Чути на вулиці глухі, часті вистріли, приглушені крики.
 Софія.  Що це може буть? 
 Тихон. (Знов біжить до вікна, стає на стілець і загляда на улицю.) 
Біжать люди... Тікають... Стріляють... 
 Стрілянину чути в домі, але не близько. В коридорі тривожні крики, 
топіт ніг.
 Тихон. (Біжить до дверей і одчинає їх. – Видно, як метушаться 
в паніці люди, біжать, штовхаються, кричать.) Украинцы, украинцы. 
Спасайтесь. Товарищи, сюда. Куда? Там гайдамаки... 
 Тихон. Где? Где? Товарищи! Где украинцы? (Зачиняє двері.) Софіє! 
Тікаймо! Швидче! 
 Софія.  Куди? Куди ж тікать? Вони вже тут. 
 Тихон. Куди всі тікають. Швидче ж. 
 Вбігають справа Сорокін, Сємянніков і ще душ п’ять-шість 
большевиків. Деякі виймають з кишень револьвери й запихають їх під шафи, 
другі хапають з столів папери й засувають в кишені, в паніці кричать: 
 – Дверь, дверь запирайте. (Замикають двері.) 
 –  Через окна, через окна. Выходов нет. (Кидаються до вікна і 
шарпають.) 
 –  Товарищи. Защищаться. Баррикады.
 –  Какая там защита. В окна.
 –  Куда выходит окно? 
 –  Ломайте. Открывайте окно. 
 Тихон. Это окно выходит во двор, во двор. Сюда можно, можно. 
Открывайте его сильнее. 
 Сорокін. (До Софії.) Радуетесь? Да? Ваши идут? Дождались? 
 Софія.  (Гнівно випроставшись.) Негодяй... 
 Сорокін. (Так само.) Нет, сударыня, негодяйка вы. Предательница. 
Вы привели их сюда. Но погодите вы, хохлы проклятые. Мы придем опять. 
И тогда мы вам уж покажем самостийнисть. О, мы еще придем. (Люто 
грозиться кулаком на стукіт у двері.) 
 Голоси. Готово. Полезайте скорее, да скорее же, черт. 
 Сорокін. (Кидається до вікна й лізе за другими.) 
 Тихон. (До Софії.) Софіє, швидче. Лізь, я поможу. 
 Софія.  (Голосно, гнівно.) Я не піду з негодяями і ворогами свого 
народу. Можеш іти з ними. 
 Тихон. Але ж чуєш? (Чути, як гупають десь у двері, які розбивають.) 
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Швидче, ради Бога, Софіє! 
 Чути з вулиці крики, стрілянину. Большевики товпляться, всі разом 
лізуть у вікно, кричать:
 – Товарищи, не все разом. 
 –  По одному. 
 –  Не спешите. Ну, да куда вы? 
 –  Скореє же, черт возьми. 
 – Товарищи. Второй этаж. Осторожнее. Прыгайте осторожнее. 
 Тихон. (Хвилюється, умовляє Софію. Тягне її за руку, вона 
незгодливо рішуче, гнівно крутить головою. Він сердиться, кида її, біжить 
до вікна, звідти з одчаєм кричить.) Софіє, чуєш? Ах ти, Боже мій. Софіє! 
 Софія.  (Крутить головою.) 
 Тихон. (Люто плюється, вилазить на вікно і зникає.) 
 Софія. (Сильно стискує руки, кидається до вікна, зупиняється, 
озирається, немов шукаючи, де сховатись, знов біжить до вікна, знов 
зупиняється.) 
 Гомін і крики в коридорі побільшуються, але вистрілів уже не 
чути. Двері справа торгають, потім починають ламати. В момент, коли 
вони розчиняються, Софія хапливо зачиняє вікно.Вриваються з рушницями і 
револьверами в руках українці. Попереду Сліпченко, Панас, Арсен.
 Софія.  (Притуляється біля вікна до стіни, виправляється і 
непорушно стоїть, дивлячись на українців.) 
 Сліпченко. Ага-а, ось де вона. А той де? Де другий зрадник, 
кацапський запроданець? Га? Де він, проклятий? Хлопці. Обшукать всі 
кімнати. Нікого не випускать. 
 Вільні  козаки. (Деякі кидаються в другі двері, деякі шукають по 
шафах, під столами.) 
 Разом: 
 – Смерть кацапні. 
 – А-а, порозбігались, як руді миші. 
 – Бий їх, кацапів проклятих. 
 Сліпченко. Хлопці. Стійте. Бачите цю... фігуру? (Показує на 
Софію.) Дивіться пильно, дивіться всі. Це дочка моя, зрадниця, большевичка. 
Що? Га? Хороша дочка моя. Що зробить з нею? Кажіть. Кажіть ви, вірні сини 
своєї нації. Судіть її, прокляту. Бачите, як стоїть? Бачите? Ну, кажіть, що їй 
зробить? 
 Здивування. Мовчання. Ніякові погляди, непорозуміле переглядання, 
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співчуття.
 Сліпченко. Ну, кажіть же. Убить її тут же своєю батьківською 
рукою. 
 Панас. (Твердо.) Батьку! Ми постановили судить її в своїй сем’ї. 
 Сліпченко. Який ще тут суд? Хіба не видно? Нема часу на суд. 
Один їй суд. 
 Панас. Я вимагаю, Микито Івановичу, суду. І не хвилюйтесь так. 
 Сліпченко. Я не хвилююсь. Я не хвилююсь. Ні. Але добре, добре, 
панове товариство. Я вас прошу вийти й повартувати на дверях. Ми будемо 
судити зрадницю України. Не бійтесь, це не довго буде. Тим часом обшукайте 
всі закутки цього кацапського кодла. 
 Вільні козаки. (Неголосно.) Ходімте, товариші. Ходімте. 
(Виходять.) 
 Сліпченко. Хведоре. Поставте на дверях цеї кімнати вартових і 
нікого сюда не пускайте. 
 Хведір. Слухаю, пане отамане. (Виходить за всіма.) 
 Сліпченко. (До Софії.) Вийди звідти. Стань посеред хати. 
 Софія.  (Стоїть в тій же позі, не рухнувшись.) 
 Сліпченко. Я кому кажу? Ти. 
 Панас. Це не важно, де стоятиме Софія. Річ не в тому. 
 Сліпченко. (До Панаса.) Хто тут батько цієї жінки? Ви? 
 Панас. Не я, але... 
 Сліпченко. То не мішайтесь. Моя кров і моя воля судить її так, як я 
хочу. (До Софії.) На середину, паршивко! 
 Софія.  (Тихо, ледве чутно.) Ви можете мене убить і тут. 
 Сліпченко. І уб’ю! І уб’ю! 
 Панас. Микито Івановичу! Згадайте нашу постанову. Так не можна. 
Двері справа починають шарпатись, ніби хтось хоче одчинить, а другий не 
пускає.
 Сліпченко. (Озирнувшись.) Що там таке? Арсене, подивись. Я ж 
казав, щоб... 
 Арсен. (Кидається до дверей, але вони в цей мент розчиняються, і 
входить Хведір. Він починає говорить: «Пане отамане! Там якась жінка хоче, 
щоб...» (Але тут, ніби вирвавшись з рук вартових, вбігає в кімнату Гликерія 
Хведоровна і кидається до Софії.) Я ж казав, щоб... А, чортяка. 
 Сліпченко. (Люто Хведору.) Не пускать більше нікого. (Маха 
рукою, щоб вийшов. Хведір виходить. До Гликерії Хведоровни грізно.) 
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Що тобі тут треба? 
 Гликерія Хвед. (Стає поперед Софії, захищає її своїм тілом, 
розставляє руки. Вигляд має рішучий, лютий, вся труситься.) Не дам. Не 
дам. Не дам. 
 Сліпченко. Стара! Одійди. Одійди, тобі кажу. 
 Гликерія Хвед. Не одійду. Убивай мене. Убивай. 
 Панас. Мамо, ніхто Софії убивать не хоче. Ми хочемо тільки 
врятувать її. Щоб другі не убили. 
 Сліпченко. Одійди, кажу, сядь і сиди каменем. Бо так при тобі і 
вб’ю її. (Націляється револьвером.) Одійди, а то смерть вам тут обом. 
 Панас. (Підходить до Гликерії Хвед. й одводить її вбік.) Сядьте, 
мамо. Ви самі побачите. Не треба тільки так хвилюватись. 
 Сліпченко. (До Софїі.) Слухай, ти. Та слухай українським вухом, 
а не кацапським. Твоїх приятелів, кацапських краснограбіжників, розбито 
вщент. В город вступають українські козаки і друзі України – німецькі вояки, 
кацапню виметем. А зрадників буде покарано. Чуєш: буде люто покарано. 
 Софія.  (Стоїть все так само.) 
 Сліпченко. Ти зрадниця. Ти продала свою націю. Ти вбила свого 
брата. Ти руйнувала з кацапньою наш край. Ти разом з нашими віковими 
національними ворогами запроваджувала свою націю знов у неволю. Чуєш 
ти це все? Ти злочинниця. Що ти за це заслужила? Кажи сама. Ну, кажи сама: 
що? 
 Софія.  (Тихо.) Я не зраджувала свою націю. 
 Сліпченко. Ти не зраджувала? А хто ж зраджував: я, Панас чи 
той брат твій, якого ти вбила? Га? Але слухай: ти колись любила свій край. 
Ради сеї любові тобі може буть милость. Але... слухай пильно, слухай всім 
серцем. Але ти тут, зараз же напишеш, що зрікаєшся своїх бувших приятелів-
большевиків, що проклинаєш цих ворогів нашого народу і каєшся за те, що 
вони тебе спокусили. Чуєш? Тоді ми всі будемо молить, щоб тебе помилували. 
Я оддам ще раз своє сиве волосся на глум, на сором, на ганьбу і буду прохати 
за зрадницю-дочку. Чуєш? Я це обіцяв твоєму братові і Панасові і слово своє 
здержу. Сідай, пиши. Де твій папір? Бери. 
 Софія.  (Стоїть непорушна.) 
 Сліпченко. (Здивовано.) Що ж ти? Не хочеш?.. 
 Софія.  (З усиллям, ледве чутно.) Я не можу бути зрадницею. 
 Сліпченко. Ти не можеш бути зрадницею кацапні? Значить, ти таки 
з ними? А Україні ти можеш?.. Так що ж з нею балакать після цього?.. Чули?.. 
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 Гликерія Хвед. (Встає, іде до Софії.) Дитино. Напиши. Напиши, 
моя бідна. Благаю тебе, ради твоєї матері. Я ж... Я ж... Боже мій, Боже мій. Що 
ж це робиться. Брат на брата. Батько на дітей. Софієчко, доню моя. Напиши 
ж, що він говорить. Хіба ж тобі ті страшні люди рідніші за батька, за братіків 
твоїх, за матір твою? 
 Софія.  (Заплющує очі, одкида голову до стіни й, як розп’ята, 
стоїть так.) 
 Гликерія Хвед. Напишеш, дитино? Напишеш? 
 Софія.  (Не міняючи пози, помалу незгодливо крутить головою.) 
 Сліпченко. Ну, от. От чуєш, бачиш сама. Що? Розбишаки, 
грабіжники, національні вороги наші дорогші їй за все. Ну, що ж вам більше. 
Розуміється, у неї там полюбовнички. Як же вона може одректися їх? У-ух, 
ти шлюха кацапська. 
 Софія.  (Хоче щось сказать на перші слова, але при останніх 
заціплює зуби й одкида знов голову назад.) 
 Гликерія Хвед. Софіє. Дитино. Не вбивай же мене. 
 Сліпченко. Годі. Що з нею балакать. Арсене. Веди її. Нехай судять 
тепер її власті. 
 Панас. Підождіть, Микито Івановичу. Я думаю, що Софія 
Микитовна подумає і... змінить свою думку. Даймо подумать їй. Я пропоную 
лишить її саму хвилин на десять, п’ятнадцять. Софія Микитовна подумає 
і зрозуміє, що ми не бажаємо їй зла, а що це є єдиний спосіб урятувать їй 
життя. Коли б ми не встигли захопить її тут вперед, то другі українці уже 
розстріляли б її. Значить... значить, треба Софії Микитовні над цим подумать 
і щось вибрать. Тим паче повинно буть легче написать t таку заяву, що вона ж 
сама бачила, які большевики друзі нашому народові. А помилятись кожний 
може. І ніякого сорому нема признати свою помилку. Давайте вийдемо й 
лишимо її саму. 
 Сліпченко. (До Софії.) Хочеш подумать ще? 
 Софія.  (Мовчить.) 
 Гликерія Хвед. Вона подумає, вона подумає. Ходімте. Подумай, 
моя дитино. Подумай і пиши. Ходім, старий, ходім, нехай вона собі... (Бере 
за руку Сліпченка, і всі тихо виходять, поглядаючи на Софію, що стоїть 
непорушна.) 
 Під час останньої сцени за вікном глухо чулася стрілянина і 
зчинилася пожежа, яка дедалі поширювалась. Так само під час останніх слів 
у вікні з’явилась голова Тихона і швидко сховалась. Коли всі виходять, голова 
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знов з’являється і пильно з усіх боків вдивляється в кімнату.
 Софія.  (Якийсь час стоїть так само, потім розплющує очі, 
дивиться поперед себе хмарним, задумливим поглядом і помалу стомлено 
йде до столу.) 
 Тихон. (Побачивши її, шкрябає пальцем по шклу, стукає.) 
 Софія.  (Швидко озирається, бачить Тихона, стурбовано дивиться 
на двері й злякано маха йому рукою, щоб зліз. Але Тихон уперто стукає й 
манить до себе. Тоді Софія швидко підходить до вікна, одчиняє й шепотом 
говорить.) –  Ради Бога, тікай швидче. Що тобі треба тут? 
 Тихон. Софіє. Лізь. Швидче. Тут Грінберг жде з кіньми, з 
гайдамацьким пропуском. Швидче. 
 Софія.  Грінберг? 
 Тихон. Ах, та швидче щас. Що ти, здуріла, чи що? Тут драбина. 
Лізь. Ну? 
 Софія.  (Раптом.) У тебе є револьвер? Є? 
 Тихон. Є все. Є. Швидче. 
 Софія.  Дай мені. Дай. Давай, давай. Швидче, ради Бога. 
 Тихон. (Виймаючи револьвера.) Та навіщо тобі, коли ми... 
 Софія.  Ах, та давай! (Хапає револьвера, ховає собі на груди.) Дякую, 
голубчику. Дякую. Тепер тікай. Тікай, зараз ввійдуть, почують. 
 Тихон. А ти ж? 
 Софія.  Я инакше втічу. Инакше. Тікай, тікай! Тікай, ідуть! 
 Одчиняються двері, з’являється Сліпченко, Тихон одразу 
одсовується вбік і ховається.
 Софія.  (Озирається на батька, потім зразу приставляє револьвера 
до виска, стріляє, падає. З сусідньої кімнати вбігають Гликерія Хвед., Панас, 
Арсен, вільні козаки з зброєю, наготовленою до стріляння.) 
 Гликерія Хвед. (Побачивши Софію, з криком кидається до неї, 
пада на труп, бачить рану на виску і ридає.) 
 Сліпченко. (Тихо, розтеряно.) Оттак, значить... 
 Панас. (Безсило спирається об стіл.) 
  За вікном криваво, ясно пала пожежа, і все ближче чути спів козаків 
«Як злетілись орли чайку рятувати» та радісні крики народу «Ура! Слава! 
Слава!»

КІНЕЦЬ
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« …Я  НА  СТОРОЖІ  КОЛО  ЇХ  ПОСТАВЛЮ  СЛОВО »

Біографічний штрих від В. Чернецької
«ПОВОРОТ НА УКРАЇНУ» –  БАЖАНЕ Й ДІЙСНЕ

 ... І найцікавіше в цих щоденних записках Винниченка те, що в усіх 
філософських концепціях «громадянина світу» Україна завжди і постійно 
стояла в центрі його шукань, мрій, болючих згадок і ностальгійних страж-
дань. Вона завжди ятрила і пекла його душу.

Г. Костюк

 Важливими для психоавтобіографічного дослідження особистісних 
інтенцій В. Винниченка, на нашу думку, є щоденникові записи, які пролива-
ють світло на «справу повороту на Україну»  –  акцію, яку хотів здійснити 
В. Винниченко, проживаючи за кордоном. При цьому він звертався за допо-
могою у вирішенні цього питання до різних людей: Х. Раковського, М. Глу-
щенка, О. Бадана, О. Севрюка, М. Скрипника тощо. З кожним із названих 
діячів В. Винниченко був добре знайомий, із деякими працював в уряді УНР 
та Директорії, вів переговори щодо друкування своїх творів, обмінювався 
політичними поглядами.
 Жодна людина не зможе жити поза колективом, а за словами В. 
Винниченка, надто тоді, коли вона свідомого інстинкту, коли знає розумом 
цей закон буття. Автор «Щоденника» не мислить ні себе, ні свою творчість, 
ні своє призначення без зв’язку з батьківщиною, з тим «Іванищем», до якого 
В. Винниченко часто з образою буде звертатися і словом, і думкою: «Я ось 
де! Я в тюрмі, хлопці! Яка ж то нація, що допускає, що її найбільший пись-
менник чистив помийні ями, копав землю і тим займав решту свого жит-
тя. Вийшов, отже, на українську пенсію».
 Життя поза українським суспільством стало для В. Винниченка 
моральними тортурами: він жив з Україною в серці і ніколи не переривав 
з нею внутрішніх зв’язків, коли б не конкордизм, він готовий був піти на 
смерть, бо «бути викиненим з нації – цього, здається, ще ніхто не досягав. 
З товариства, з партії, з класу, навіть з держави, це – було, але з нації […] це 
тільки ми, українці, додумались до цього».
 Письменник, як тільки з’являвся привід, заводив розмову про по-
вернення на рідну землю. У «Щоденнику» є записи, датовані різними рока-
ми, в яких йдеться про неодноразове намагання повернутися в Україну, на-
приклад, у 1925 році він звертається до представників російського уряду за 
кордоном у справі повернення на батьківщину: «Лист до Бадана. (В справі 
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переговорів з приводу повороту на Україну. Мій песимістичний погляд: 
розходження настільки великі, що порозуміння неможливо. Українізація 
(справжня) тісно пов’язана з економічними і політичними питаннями. 
Централізація і диктатура Політбюра РКП є ті причини, які унеможлив-
люють усамостійнення політики і фінансів на Україні. Справа не в посаді 
для мене, а в загальних поступках)».
 В. Винниченко з прикрістю констатує у своєму нотатнику той гіркий 
факт, що нічим він не був і не є корисним українській нації, вона байдужа 
до нього, інакше прийняла б його цінності, але вони їй чужі, незрозумілі, 
нецікаві та непотрібні. Як висновок до цього є запис за 24 червня 1938 року: 
«І таким чином, викидання (про вилучення його з нації – Ч. В.) мене пройде 
непомітно й безшумно. І так закінчиться існування людини, яка сорок років 
гадала, що вона служить своєму колективові і що служба її має в собі якісь 
цінності для нього».
 Проте В. Винниченка постійно переслідують внутрішні протиріччя: 
їхати чи не їхати на Україну. З одного боку – бажання повернутися на рідну 
землю повністю заповнює його: «Страшно плету, як павук, нитки відносин 
з Україною, але Чека акуратно рве їх і даремно я чекаю відповіді», а з 
іншого – «Занадто чорною малює опозиція пануючу більшість […]. А що 
коли в компартії вже ніяким соціалізмом не пахне», бо «все менше й менше 
стає імпульсів їхати на Україну. З більшовицького червоного яйця на очах 
вилуплюється фашизм […] А тому їхати тепер немає ніякого сенсу». А 
дізнавшись у листі від грузинських комуністів, що намагалися вести пере-
говори у справі повороту його на Україну, про негативне ставлення до нього 
українських політиків (В. Чубаря, М. Скрипника, В. Затонського, що були 
представниками більшовицького табору), письменник занотує у «Щоден-
нику»: «Вернутись не можу, бо мій поворот – не бажаний […], («він нам не 
потрібний»)».
 Листування В. Винниченка з М. Скрипником, про яке знаходимо 
відомості у «Щоденнику», проливає світло на їхні переговори про повер-
нення подружжя Винниченків на Україну. В. Винниченко довго не одержує 
відповіді від М. Скрипника і у своєму нотатнику подає такий запис: «Не 
відповідає Скрипник. Думаю, що не з своєї волі, а з наказу ЦК. Цікаво, які при-
чини такого виразного небажання пустити мене на Україну? Недовір’я? 
[…] Вони мають змогу після першого підозріння і вислати мене, і сховати 
так, що ніхто не знайде. Чи, може, бояться того вражіння, яке на мене 
повинна справити радянська дійсність? Чи бояться взагалі моєї появи». 
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Відшукуючи усі потенційні можливості для переговорів щодо повернен-
ня на Україну, В. Винниченко звертався за допомогою до і свого давнього 
знайомого – художника М. Глущенка. Однак клопотання М. Глущенка у ра-
дянському консульстві про сприяння і дозвіл повернутися Винниченкам на 
батьківщину було відхилене.
 Письменник знає, що для повернення на батьківщину доведеться 
«поводитись чемно, слухняно, «патріотично», а «перед поворотом треба 
буде «припасть к стопам» і дати обіцяння заціпити уста, заплющити очі, 
заткнути вуха і блаженно посміхатись». І як тільки тісно перегукують-
ся ці щоденникові записи з рядками П. Тичини, коли для життя на рідній 
землі потрібно буде «поцілувати пантофлю папи». Проте, відкидаючи таке 
рабське упокорення, В. Винниченко зауважує, що все життя своє досі про-
жив активно, ще з наймолодших років юнацтва був бунтарем, вже активно 
підходив до явищ життя, що всі подальші роки прожив у революції, себто 
в діяльності для суспільства. То чому ж тепер раптом він стане інертним, 
мовчазним, пасивним.
 Після таких невтішних переговорів тепер йому тільки й залишало-
ся марити про рідну Україну, лише в мріях «дихнути її життям на всі груди». 
Тому під час другої світової війни у 1942 році В. Винниченкові залишається 
просто фантазувати про те, як «ми приїдемо на Україну. Приїдемо неначе 
з того світу, після двадцяти трьох – чотирьох років «смерти». Воскресне-
мо і подивимось, що сталося з тією частиною хворої планети, яку ми по-
кинули хоч теж у гарячці революції, але все ж таки не в пароксизмі війни. 
Від самої уяви стає трудно дихати». Дізнавшись із листування та цілої 
низки українських газетних видань про вилучення своїх праць із продажу, 
бібліотек та читалень, нищення та заборону їх видавництва, бо він «постав-
лений «поза законом» і оголошений «ворогом народу», а також «не має «со-
впашпорта», позбавлений прав українського громадянства», В. Винниченко 
зауважив у своєму «Щоденнику»: «Так звані «комуністи» викидають мою 
працю з України, яку редакція вид-ва (про видавництво «Рух», яке взялося 
друкувати твори В. Винниченка в Україні. – Ч. В.) «в захваті» читала. За те, 
що я люблю свій край, свою дійсно робітничо-селянську Україну, за те, що 
люблю її чесно й любові своєї не продаю за розкоші, за лакомства нещасні, 
за це я позбавлений жити на ній, за це навіть праці своєї ніде примістити не 
можу. Чи так, дійсно, будується соціалізм? Ох, Москва, Москва! Щоб ти не 
затіяла будувати, але все в тебе виходить тюрма».
 Отже, усі намагання В. Винниченка повернутися на Батьківщину, 
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бути корисним своєму народу і своїй нації не справдилися через ряд досить 
суттєвих причин: в першу чергу – соціально-політичних, а потім – вже і 
особистих. В. Винниченко, з його занадто правдивою натурою, яка покла-
дала в основу принцип «чесності з собою», був «небезпечний» для того 
суспільного середовища, частиною якого стала Україна. Тож і довелося 
«українській душі» доживати відміряний їй час на чужій землі, несучи в 
серці безмірну любов до своєї Вітчизни.

ЖУРНАЛІСТСЬКА РЕФЛЕКСІЯ 
ВІД  ГЕННАДІЯ  РИБЧЕНКОВА

(проекція в сьогодення)
 Стаття «Дружба до гроба или гроб для дружбы?» вперше була 
опублікована в Москві («Новая газета») у квітні 2005 року в момент розпа-
лу антиукраїнської кампанії російськими ЗМІ.

ДРУЖБА ДО ГРОБА ИЛИ ГРОБ ДЛЯ ДРУЖБЫ?
 Эту статью очень хотелось написать перед выборами. Но тогда 
нельзя было. Темой отношений с Россией спекулировало и оперировало 
множество политических сил, и это грозило обернуться целой волной гнев-
ных обличений газеты минимум в предвзятости, а то и в разжигании меж-
национальной вражды. Теперь страсти уже улеглись, а желание поговорить 
осталось.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ЗЛАЯ. 
Написана в состоянии жуткого аффекта после просмотра российских 
новостей и публицистических программ в марте, в виде письма, что ли, 
российскому президенту. 

БОЛЬШОЕ УКРАИНСКОЕ СПАСИБО ПУТИНУ
 Раньше в моем паспорте было записано, что я – русский. Таковым и 
являюсь. Живу в небольшом областном центре в самом центре страны Укра-
ина. Люблю смотреть российские телеканалы, где интересно рассказывают, 
как меня притесняют по языковому принципу. Очень познавательно. Так бы 
я и не ведал об этом, работая заместителем главного редактора ведущей об-
ластной газеты. Русскоязычной.
 Когда я смотрю новостные репортажи российских корреспонден-
тов из Украины, то чувствую себя примерно как американец середины 80-х 
годов прошлого столетия, которому пропагандистская машина рисовала 
СССР (или Россию, если хотите) как сплошную деревню из полуразвален-
ных срубов, всегда в снегу, где по улице ходят медведи вперемежку с му-
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жиками в косоворотках и всем из самоваров наливают водку. Только сейчас 
все поменялось – вместо жующих жвачку американских обывателей перед 
телеэкраном –  «великоросс» с бутылкой «Клинского», а вместо самоваров с 
медведями –  украинцы, на первый-второй рассчитайсь, –  первый без НАТО 
жить не может и дня и с характерной хахлятской ухмылкой ТЫРИТ в ночи 
российский газ и складирует оный у себя в погребе рядом с салом и соле-
ными огурчиками; второй –  зарепрессирован в особо извращенной форме 
«оранжевыми» за употребление русского языка в неразрешенных местах и 
за найденный в тайнике портрет Януковича. Где-то в фоновом режиме, без 
визуализации, проходит, что по улицам уже почти валяются помирающие 
с голоду шахтеры востока Украины («помаранчевые» довели до ручки), а 
мечта буквально каждого выходца из Украины западной если не повесить 
москаля, то хотя бы отнять у него черноморский маяк или пройти парадом 
«бандеровцев» по Крещатику.
 За это Путину спасибо. За то, что Владимир Владимирович (или 
его окружение, или политтехнолог Павловский – одессит по происхожде-
нию) как никто другой поспособствовали быстрейшему становлению укра-
инской нации.
 В России и представить не могут, какой стремительный рост на-
ционального самосознания произошел в 2004-м в Украине! Отправив в от-
ставку любимый «Дискавери», я ни дня не пропускал новостей российской 
стряпни, ожидая  как еще унизит очередной Леонтьев мою страну, где, таки 
да, живет немало миллионов русских людей. Возможно, вам с трудом в это 
верится, но буквально за несколько месяцев российская пропагандистская 
машина взрастила целую когорту украинских патриотов, и в основном сре-
ди русскоговорящих.
 Поток в лучшем случае кондовой предвзятости, а в основном – от-
кровенной лжи всякого мало-мальски мыслящего гражданина Украины, 
имеющего аппаратуру для приема спутникового ТВ или подключенного к 
кабельному, сначала вызывал изумление: да как же вы, братья наши, такое 
можете лепить? Первоначальная оторопь вполне логично сменилась презре-
нием, а потом и противлением – раз вы так, да назло, в отместку, буду против! 
Российские СМИ архиуспещно отняли у Януковича несколько миллионов 
голосов, и в несколько раз подкосили ряды симпатиков России в Украине. 
Если еще четыре года назад в Харькове я самолично слышал фразу: «Когда 
уже Путин нас наконец-то завоюет?» – то сегодня даже в лояльных к России 
регионах о, скажем, предвыборном лозунге Виктора Януковича о двойном 
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гражданстве для украинцев предпочитают не вспоминать даже функционе-
ры Партии регионов и прочих политсил, эксплуатирующих пророссийскую 
тематику. Благодаря одной-единственной листовке, не помню кем запущен-
ной по стране в 2004-м, – «А ты хочешь, чтобы твой сын воевал в Чечне?».
Осенью того памятного года я наконец-то запомнил слова украинского гим-
на. И даже установил его в качестве рингтона в мобильный. Тема понра-
вилась, и я случайно породил маленькую моду в своем городе – десятки 
знакомых в революционные дни сделали то же.
 На сегодня мало что изменилось. Ваши журналисты талантливо 
находят у нас тюрьмы ЦРУ (никто с «России» или «Первого» не поехал в 
пресловутый Макаров по приглашению Министерства обороны полюбо-
ваться на застенок), десяток продрогших старушек на митинге в Крыму изо-
бражают как массовую волну в защиту всего истинно русского, стыдят нас 
адской нелюбовью к Приднестровью. Мы снисходительно улыбаемся.
 Спасибо  вам, Владимир Владимирович!
 Поверьте, это не одиночные настроения русского по рождению 
из украинской замшелой провинции. Я много езжу по всей Украине, круг 
знакомств более чем широк, и, понятно, обсуждалась российско-украинская 
тема, со многими. Я не одинок. Мои друзья по всей стране – вполне успеш-
ные люди (большинство – русскоязычные), работают в ведущих СМИ, 
крупных бизнесструктурах, госслужащие. Мы думаем примерно одинаково.
 Видимо, нам нужен был такой толчок от мировоззренческой не-
внятности к самоопределению. Российская тогдашняя (да и нынешняя) по-
зиция заставила думать и определяться во взглядах на соседей, и в том числе 
и по абсолютно никогда не бывшей актуальной языковой проблеме, которая, 
кроме российских СМИ и некоторых наших политиков, в массе своей про-
игравших выборы, никого не волнует в Украине. Возможно, из позы, даже 
не из принципа, я, человек русскоязычной среды, против статуса второго 
государственного для русского языка. Потому как проблемы такой у нас не 
существует, и я искренне рад, что мой сын в свои пять лет уже владеет двумя 
языками и, возвращаясь из детского садика, дома без всяких затруднений и 
резолюций Верховной Рады или Госдумы РФ автоматически переходит на 
русский, на котором мы говорим.
 А у вас до перегибов доходит уже, однако. «Взвешенная и проду-
манная» политика России по отношению к Украине приводит к зашкали-
ванию эмоций благодарных граждан страны. Поверьте, выражение «кляті 
москалі» перестает быть шуточным, и не только когда народ говорит о га-
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зоснабжении. Все, кто должен был, уже почувствовали себя украинцами. 
Продолжая гнуть ту же линию, добьетесь того, что воспитаете миллионы 
уже антироссиян...
 Определившихся подобно мне – миллионы. Никакая насильствен-
ная украинизация (узнать бы еще, что это?), национализация и т.д. и в деся-
той доле не дала такого положительного результата, как работа российской 
государственной машины. Получите результат: я русский, но хочу жить в 
Украине. Готов привести адреса и паспортные данные еще сотен русских, 
считающих так же.
 А может, и благодарить не за что? Возможно, российская эли-
та просто подсознательно не может простить нам то, что в России вроде 
футбол хорош, а нашего Андрея Шевченко признают лучшим футболистом 
Европы, что в боксерах в Нечерноземье недостатка нет, а братья Кличко 
упрямо не меняют украинского гражданства, что Пугачева с Киркоровым 
по «Евровидениям» ездят, а выигрывает его наша Руслана, что лучшими в 
КВН были «Одесские джентльмены», «Львовские гусары», ХАИ, Днепро-
петровск и Донецк (к стати,  сейчас в высшую лигу  Маслякова  наших прак-
тически не допускают), и в конце концов, что у нас народ может сам решать 
судьбы страны, как это было на Майдане? Или за другое – несмотря на все 
«оранжевые» страсти-мордасти, в Украине не убивают африканских студен-
тов и девочек из Азии, не отрезают солдатам гениталии после новогодних 
вечеринок с «дедами», не взрывают дома, метро и электрички? И в то время, 
как у нас (о ужас!) от нескольких студентов геройски, с помощью БТРов, 
россияне защищают «ценнейший» маяк, в Чечне такие же БТРы взлетают 
на воздух...
 Я живу в Украине и люблю эту страну, несмотря на то, что говорю 
и думаю по-русски. И горжусь тем, что я – украинец.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ПОСПОКОЙНЕЕ.
 Написана после разговоров с несколькими людьми, 

побывавшими недавно в России. 
ЗА ЧТО Ж ВЫ НАС ТАК НЕ ЛЮБИТЕ?

 Жена одного моего товарища после нескольких часов пребывания в 
Москве после нашего Кировограда прислала такое SMS-coобщение: «Хочу 
назад в Украину и в Евросоюз!» Ее и танцевальный коллектив, который она 
возглавляет, политические вещи мало волнуют, по правде говоря. Шокиро-
вало другое, из-за чего объединяться с Россией никто из вернувшихся из той 
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поездки уже не хочет. Например, открыто колющиеся в общественном туа-
лете (даже в кабинки не прячутся) в нескольких метрах от милиции юные 
наркоманки. Потрясающее количество пьяных даже в сравнении с нашей 
страной, далеко не обителью всеобщей трезвости. И еще какая-то глобаль-
ная, у всех без исключения, напряженность, граничащая со злобой, готовая 
в любую минуту выплеснуться на первого попавшегося под руку. И еще, 
женщины это все отмечают, – люди намного хуже одеты, чем даже в нашей 
провинции, просто торжество серо-грязного цвета, даже девчушку или ре-
бенка в яркой цветастой одежке редко встретишь...
 Это многие отмечают. Признаюсь, и сам, только подъезжая к Мо-
скве, всегда заранее начинал испытывать чувство подспудной тревоги, не 
уходящей ни на минуту в этом непростом городе. Действительно, он полон 
опасности, готов раздавить любого и даже настроен на это. Только в таком 
городе могли написать книгу вроде «Ночного дозора», в городе, где и вправ-
ду воздух пропитан тем самым сумраком из книги и одноименного фильма.
 Чем дальше от Москвы, тем большинству дышится легче, хотя 
миллионы не могут и дня прожить без этого мегаполиса. В глубинке люди 
проще, добрее, нормальнее в каком-то смысле. Но пропаганда и здесь делает 
свое дело. И пенсионер, и молодая женщина в електричке, узнав от наших 
ребят, что они из Украины, чуть ли не в крик срывались: «Что же вы такие 
нехорошие, не хотите с нами объединяться?» Так это, оказывается, волну-
ет пролетариат средней полосы России... Отношение изначально заложено 
в массовое сознание – не хотят эти глупые украинцы для собственного же 
счастья стать очередной губернией великой империи. А наоборот, только и 
мечтают за американские, понятно, деньги сделать стабильной и как никог-
да сильной России импорт оранжевой революции.
 Лишь в последний день пребывания во Владимире, после того, как 
тесно сдружились с местными отзывчивыми и гостеприимными людьми, 
кто-то отважился спросить о революции, Майдане. Простой ответ «да, мы 
там были» поверг в настоящий шок жителей Золотого Кольца России. Они 
не могут до сих пор поверить, что там стояли обычные люди, а не подку-
пленные валенками и чем-то еще наемники.
Примечательно, что живущие в Петербурге кировоградцы (ко мне часто во 
время побывок в Кировограде заходит с рассказами Слава, он художник, в 
городе на Неве работает в реставрационной фирме) с такими проблемами 
практически не сталкиваются. Или на родине Путина им глубоко все равно, 
или там люди более понимающие...
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 После Нового года, как раз в разгар газовой войны (а интересно, 
кто первым термин «война» употребил – мы или они?), приехала на не-
сколько дней знакомая, которая работает на федеральном российском канале 
«Культура». Рассказывала: «Каждый день на работе разговоры – ну эти хох-
лы, уроды, сколько можно терпеть воровство нашего газа?! Тут, вспомнив 
о моем происхождении, оговаривались, – не, ну к тебе это, конечно, не от-
носится». Заметьте, так считают именно на канале «Культура», где работает 
цвет интеллигентной журналистики... Знакомую удержала в той тяжелой ат-
мосфере только более чем приличная зарплата – поднакопив денег, вернется 
в Кировоград.
 Одна из авторитетных российских социологических служб из года 
в год, скоро уже десятилетие, как проводит опрос на тему: «Кого россия-
не считают главным внешним врагом?» В конце 90-х основными там были 
США и Китай, хотя небольшой процент уже видел и в Украине такого вра-
га! Грузия там фактически не фигурировала, но после революции роз рез-
ко взлетела на вершину этого печального хит-парада. Потом и Украина. На 
сегодня, пусть врагом №1 для россиян и остается Америка, второе место 
– у Украины с Грузией. Китай нами успешно потеснен. Вот такая цифирь... 
Примечательно, что у нас до такого типа опросов не додумался ни один со-
циолог, во всяком случае я таких не встречал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, ПОТУГИ СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.
ДОЖИВЕМ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

 Я не геополитолог и не претендую на глубокие обобщающие вы-
воды касательно наших с северным соседом отношений. Но уверен, пока-
зывай у нас по ТВ больше реалий российской жизни, – желающих слиться 
в объединительном экстазе с братской страной стало бы поменьше. Хотя и 
так вроде бы показывают немало – ни дня без «Бандитского Петербурга», 
«Криминальной России» и сериала «Зона»...
Все серьезные эксперты двух наших стран категорически уверены – все, 
точка невозврата пройдена, не объединятся Россия и Украина в ближайшие 
несколько десятилетий. Из последних заявлений на эту тему известных рос-
сийских политологов:
 Станислав Белковский: «В истории нет ничего невозможного. Ве-
ликие империи распадались и вновь возникали из исторической тьмы. На 
мой взгляд, субъект истории – Господь Бог, и его воля проявляется во всём.  
Разумеется в близком историческом будущем возможностей обьединения 
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Украины и России я не вижу».
 Андрей Окара: «На превеликий мій жаль, в Росії дуже мало хто 
з політиків та політологів адекватно ставиться до України. Більше того, 
будь-якій державі просто необхідний образ ворога – це аксіома геополітики. 
Ну і ці дєятелі не знайшли нічого кращого, як такого ворога робити не з 
США, Китаю, абстрактного «Заходу» чи ще більш абстрактного «світового 
тероризму», а з України. Технології та засоби – відомі. Один з головних 
результатів – зростання антиросійських настроїв в українському суспільстві 
та особливо в еліті.. Глобальний негативний наслідок: за таких розкладів 
вже ніякої  східнохристиянської  цивілізації не побудуємо, бо вона може три-
матися головним чином на російсько-українському порозумінні».
 Даже не знаю, сожалеть ли о конце великой объединительной уто-
пии. Видимо, если перестанут сожалеть о нем многие наши политики, вли-
яющие на процессы, а займутся действительно «розбудовою» Украины, то 
проблема уйдет сама собой в небытие или, как минимум, перейдет просто 
в разряд анекдотов или дидактического упражнения для студентов институ-
тов международных отношений. А простые люди будут продолжать ездить 
друг к другу в соседние страны, не запасаясь при этом, как в средневековье, 
оружием (пусть даже оружием слова). И со временем, вполне может слу-
читься, большому славянскому союзу быть. Если кто-то действительно хо-
чет именно союза, а не обретения новых вассалов, а другие жаждут обрести 
настоящих братьев, а не пристать служкой к пану побогаче...

КОРОТКИЙ ПІДСУМОК
 «Українськість» була органічною для Винниченка і завжди виз-
начала його ставлення до всіх подій в особистому та суспільному житті. 
Винниченкові політичні противники, зазначає І. Лисяк-Рудницький, ата-
кували його звичайно на національній площині, включно до закидів у 
національній зраді. На ці оскарження письменник і політичний діяч дав 
відповідь, сповнену почуття гідності УКРАЇНЦЯ: 
 «Ніколи, ніде, в ніяких обставинах ми національного боку виз-
волення не зраджували. Ні в яких переговорах і договорах ми не згоджу-
вались на віддання одної частини єдиної української нації на поневолен-
ня (…). Ніколи, ніде, ні за які персональні чи групові (клясові) субсидії, 
привілеї чи як інакше ми не згоджувались на зменшення хоч би на одну 
йоту суверенітету української нації».
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ПОЕТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ НА ЖИТТЯ, 
ТВОРЧІСТЬ І БОРОТЬБУ 

ВОЛОДИМИРА КИРИЛОВИЧА ВИННИЧЕНКА

(з різних народів і різних часів у перекладах Григорія Кочура)

* * *
Зевсе, дивуюсь тобі я. Усім володієш ти світом.
Слава велика твоя. Влада не має межі.
Серце і думка людини відкриті для тебе достоту:
Рівних не знає собі, царю, потуга твоя.
Як же трапляється так, що всім посилаєш, Кроніде,
Долю однакову ти – правдивим людям і злим,
Тим, що добро і покору шанують, і тим, що душею,
Несправедливі, всякчас намірів повні лихих?

Теогнід (VІ ст. до н. е.)

Безмежність

 Любив я завше цей самотній пагорб
і живопліт цей, що, аж ген простягшись,
найдальший обрій заступив від ока.
Сиджу, дивлюсь – і простір весь безкраїй,
надлюдську тишу, незглибимий спокій
свідомістю охоплюю, і серце
поймає майже ляк; коли ж довкола
в кущах почую шарудіння вітру,
то шелест цей і цю безмежну тишу
зрівняю, – і постане в мислях вічність,
майнуть часи минулі, вже померлі,
і гомін нинішнього,  ще живого.
І думка, наче корабель розбитий,
у безмірі тонути починає.
Та солодко мені в цім морі зникнуть.

Джакомо Леопарді (1798 – 1837)
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* * *
Хто успіху не має,
Тому він дорогий;
Напій для тих солодший,
Що гинуть від жаги.

Ті, що звитяжний прапор
Угору підняли,
Відчути перемогу
Так гостро б не змогли,

Як воїн, що конає,
Подоланий, в пилу,
І спів тріумфу чує
Уже крізь смертну млу.

Емілі Дікінсон (1830 – 1886)

* * *
Край шляху край битого,
Там, де пилюку
Для вітру неситого
Мелють та й мелють колеса безсонні, –
Отам на ланах нічиїх назбирав я насіння.

Вантаж нелегкий свій узявши на плечі, –
В подертій, у ветхій торбині насіння,
Насіння вологе від рос від осінніх,
З ціпочком – по дідові спадком останнім, –
Я рушив у путь, у бездомні скитання…
Під небом за вітром
З чужих коминів дим підносивсь привітно,
А там, поза плотом,
Грядок свіжоскопаних скільки було там!
З молитвою, сам, приховавши тривогу,
Я сіяв насіння близ дому чужого.
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На грядці своїй, де страждання я сіяв,
В ріллю тую вгрузши, стою непорушний.
Благаю вас, птиці, і вихри, й негоди,
Насінню цьому не чиніте ви шкоди!
Його я на плечах приніс і зберіг
В бездомних блуканнях край дальніх доріг.

Давид Гольштейн (1889 – 1952)

Слава

Мов цегла, цементом поєднана в будову,
Застигли у рядках поєднані слова, –
Але не радощі – журба, мій друже, знову
В журбі початий твір, як тінь, оповива.

До чого ж бо тоді гірка й несправедлива
Вся ця хвала гучна, вся слава ця пуста!
Крикливий розголос, людських захоплень злива
Гнітить лиш погляд мій і кам’янить уста.

Інакшої собі щодня бажаю слави:
Хай урятують світ ці віршики малі,
Хай від тернів горить на скронях слід кривавий,
Хай мучеництвом лавр мій стане на чолі!

Юліан Тувім (1894 – 1953)

Наказ

Оцей праворуч лан займає під пшеницю
хай брат мій, Господи. Ліворуч лан – сестра
під жито виоре, щоб копами лани ці
вкривала кожен рік ласкава жнив пора.
Хай будуть житла їх від сонця золотими,
хай там з нащадками у щасті вік живуть.
Мені ж ти межу дай, що між ланами тими
 без краю пролягла, неначе в мене путь.
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Вузенька ця межа, немов труна мерцеві,
і проста, як порив до хмар, куди мене
за небом незбутне тужіння день по дневі
одвічним батогом безжалісно жене.

По праву й ліву руч дай, Господи, лани їм.
Моя  – межа. ЇЇ на час малий стає
спочити й далі йти навстріч моїм надіям, –
не з цього світу-бо є владарство моє.

Вночі велика Тінь мені на серце вбоге
співчутливо кладе, з’являючись щораз,
лівицю жалісну. Але правиця строго
на зорі вказує. Немов меча наказ.

Леопольд Стафф (1878 – 1957)

Дух гнилизни

Бридкий мені світ у якому людина має владу над людиною
Ще більше бридке людство що не хоче з цим покінчити
Але над усе бридке моє власне безсилля розправитися 

з ворогами людства
тим паче що їх не так і багато
Їх можна було б подушити голими руками
Я вимив би руки як лікар
трошки причесався б
і пішов би писати вірші
Бридкий мені світ у якому людина має владу над людиною
Ще більше бридке людство що не хоче з цим покінчити
Але над усе бридкий мені дурень що сміється з цих моїх

повних одчаю рядків
якими я мусив би закінчувати кожну свою книгу

Вітезслав Незвал (1900 – 1958)
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IN FINE
НА ЦІЙ НЕПРОДАНІЙ ЗЕМЛІ

(Уривок з поеми «Дума про пам’ять»)

І є народ, в якого є прокляття 
Страшніше  від  водневої  війни. 

Микола Вінграновський

На цій непроданій землі, 
Яка сльозами обкипіла, 
Землі, де батьківські могили 
І жовті кості на ріллі, 
І кров, гірка від полину, 
І пам’ять, стоптана потроху, 
Ми ледь не втратили епоху, 
Яка страшніша за війну. 
В нас іншої землі нема 
І хати іншої не буде, 
Ніж та, де біль стискає груди 
Синам Шевченка й  Богуна, 
Довженка, Лесі, Вересая – 
А скільки тих, кого
                        не знаєм! –
В нас іншої землі нема. 

Благословімо   лютий   світ, 
Похилі верби  над водою,
І  сміх упереміж з бідою,
І  вічну стежку від  воріт.
Благословімо плин ріки,
Благословімо гнів  і  муки,
І  чорні  мозолясті  руки,
Які  сапають  буряки!

...Для кого пишемо, братове?
Для сина, що не знає  мови?
Чи так виходимо на люди
І заробляємо своє
Ім’ям   народу,  який  буде,
На тому, що сьогодні є?..

На цій  непроданій землі,
Яка сльозами обкипіла,
Землі, де батьківські могили
І жовті  кості  на ріллі,
Де  тліють  в  чорному вогні
Шаблі, знамена і гармати,
Народу право –
не прощати
Своїх   безпам’ятних   синів.
Він їх  вгодує, допече
Чинами,   владою,   грошима,
Але не дасть ніколи сина,
Який  майбутнє  прорече!

Павло Гірник
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–   С. 119-142.;
 20. 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.;
 21. Публіцистика В. Винниченка [передмова П. Федченка; упорядку-
вання, коментарі та післямова В. Бурбели] / Володимир Винниченко. – 
УВАН у США, НАН України, ін.-т. літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-
Йорк – Київ, 2002. – 392 с.
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Окрім перелічених художніх, драматичних та публіцистичних 
творів письменника розглянуто епістолярій  В. Винниченка:
 1. Заява В. Винниченка ЦК Компартії (більшовиків) України (1920) // 
Слово і час. - 1990.- №2. - С.25-28.
 2. Лист Є. Чикаленка до В. Винниченка від 11 квітня 1908р. // ЦДАВО 
України. - Фонд 1823. - Опис 1. - Справа 35. 
 3. Лист В.Винниченка до Є. Чикаленка від 15 квітня 1908р. // Інститут 
рукописів НБУ ім. В.Вернадського. - Фонд 293. - Справа 73-183.
 4. Лист Є.Чикаленка до В.Винниченка від 21 травня 1909р. // ЦДАВО 
України. - Фонд 1823. - Опис 1. - Справа 35.; 
 5. Лист В. Винниченка до Є. Чикаленка від 23 липня 1912р. // Чикален-
ко Є. Щоденник. - С.314-317. 
 6. Лист М. Горького до В.Миролюбова від 2 вересня (за ст.ст.) 1911р. // 
Горький М. Собр.соч.: В 30г. - М. - 1955. - Т.29. - С.177 -178.
 7. Лист М.Коцюбинського до В.Гнатюка від 14 лютого (за ст. ст.) 1908р. 
// Коцюбинський М. Твори: У 7т. - Т.6. - К. - 1975. - С.88. 
 8. «Лист до клясово несвідомої української інтелігенції» (Відень, 
4 травня 1920) // Нова доба. - 1920. - 23 травня. 
10. Листи дружні - і сердиті // Капрійські сюжети: «Італійська» проза 
Михайла Коцюбинського та Володимира Винниченка / Укл. В.Панченко. 
- К.: Факт. - 2003. - С.441-469. 
 11. Листування М.Коцюбинського з В.Винниченком (Вступ, підготовка 
текстів і коментарів Федченка П.Н.)// Рад. літературознавство. - 1988. - 
№2. - С. 37-60. 
 12. Листування В.Винниченка з М. Горьким (1908 - 1909) // Слово і час. 
-1993. - №2. - С.48-58, 72. 
13. Листування В.Винниченка з А. Приходьком (1925) // Слово і час. - 
1990. -№2. - С.28-33. 
14. Листування В.Винниченка з О.Олесем (1921-1925) // Слово і час. - 
1992. -№1.-С.29-32.
 15. Листування В.Винниченка з Д.Нитченком (1947-1948)// Слово і час. 
-1990.-№8.-С.22-30. 
 16. Листування В.Винниченка з І.Кошелівцем (1949) // Слово і час. 
-1991. -№8. - С.21-25. 
 17. Одвертий лист В.Винниченка до М.Горького // Слово і час. - 1990. - №6. -С.35-39. 
 18. Одкритий лист до російських письменників // Слово і час. - 2000. - №7. - С.46-49.
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В основу книги покладено найбільш відомі праці В. Панченка
та С. Михиди:
 1. Панченко Володимир Євгенович.«Бо я – українець» // В.Винниченко. 
Раб краси. - К. - 1994. - С.5-33. 
 2. Рання проза Володимира Винниченка (1902 -1907) // Дивослово. - 
1995. - №4. - С 5-8.; Там само. - 1996. - №3. - С.9-15.; Там само. - 1997.-
№ 8.-С 8-12. 
 3. «Ми – подорожні у власному домі у центрі світу» Драма Винничен-
кового «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 Володимира 
Винниченка: 1907-1908 рр., Львів, Женева, Капрі…)// Криниця – 1997 - 
№ 2-4. – С.94 -100. 
 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 пор-
трета 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 Вин-
ниченко: 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. 
 16.Михида Сергій Павлович. Володимир Винниченко – комедіограф 
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/ Сергій Михида // Винниченкознавчі зошити // Інститут літератури ім. 
Т. Г. Шевченка, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. Центр 
гуманітарної співпраці з українською діаспорою: Винниченкознавча 
наукова лабораторія. – Вип. 1. – Ніжин, 2003. – 156 с. – С.80 – 91.
 17. Володимир Винниченко : психічна структура творчих шукань 
(теоретичні аспекти) / Сергій Михида // Винниченкознавчі зошити // 
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. 
Миколи Гоголя. Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою: 
Винниченкознавча наукова лабораторія. – Вип. 2. – Ніжин, 2004. –– С.18. 
 18. Єврейське питання в творчості Володимира Винниченка / Сергій 
Михида // Наукові записки Кіровоград. пед. ін-ту. – Сер.: філологічні 
науки. – Кіровоград, 2000.– Вип. 27.– С. 47-61.
 21. Слідами його експериментів : змістові домінанти та поетика 
конфлікту в драматургії Володимира Винниченка ; [монографія] / 
Сергій Михида. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 
2002. – 192 с.
 22. Технологія «лабораторного» аналізу в драматургії В. Винниченка 
/ С. Михида // Наукові записки кафедри української літератури. – Вип. 
1. – Кіровоград, 1995, С. 16 – 22.
 23.  «Воно живе в кожнім із нас…» Про п’єсу В. Винниченка [«Мохно-
ноге»], яка вважалася загубленою / С. Михида // «Вежа», 1996. – ч.4 – 5, 
4 – 8.
 24. «Марксизм Володимира Винниченка: «за» і «проти» / «Володимир 
Винниченко: у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії» / 
С. Михида // Збірник статей. (УВАН у США. Комісія досліджень жит-
тя і творчості Володимира Винниченка). – Нью-Йорк, 2005. – 280 с. – 
С. 137 – 143.
 25. Особистість В. Винниченка у світлі психопоетики (теоретичні 
аспекти) / С. Михида // Наукові записки. – Сер.: філологічні нау-
ки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 
В. Винниченка, 2005. – Вип. 62. – С. 49 – 57.
 26. Реконструкція психоструктури автора у новелі О. Кобилянської 
«Фантазія-експромт» (постановка проблеми) / С. Михида // Наукові за-
писки. – Сер.: філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: 
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 50.– С. 221 – 229.
 27. Психопоетика: проблема кореляції психологоспрямованих 
літературознавчих технологій / С. Михида // Таїни художнього тексту 
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(до проблеми поетики тексту) / Збірник наукових праць. – Вип. 7.– ДНУ 
ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2007.– С. 48-55.
 28. Психосоматичні маркери поетики (на матеріалі мегатексту В. Вин-
ниченка) / Михида Сергій // Наукові записки. – Сер.: філологічні науки 
(літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Во-
лодимира Винниченка, 2010. – Вип. 92. – С. 181 – 188.
Окрім опублікованих у повному обсязі або в уривках розвідок 
кіровоградських літературознавців, автором проекту в тій чи іншій 
мірі використовувалися також дослідження та коментарі: 
 1. Белунова Н. Дружеское письмо творческой интеллигенции как эпи-
столярный жанр // Филологические науки.   -2000. - №5. - С.81-89.; 
 2 .Білодід I. Почерк майстрів // Вітчизна.-1964.-№7. - С. 104.; 
 3. Бойко-Блохін Ю. Драма «Між двох сил» В.Винниченка як 
відображення української національної революції // Слово і час. - 1992.-
№7.-С.17-18.; 
 4. Геник-Березовська 3. Невідомі листи Винниченка до Олеся // Слово 
і час..-1992.-
№1.-С. 28-29.; 
 5. Гнідан О., Дем’янівська Л. Володимир Винниченко: життя, діяльність, 
творчість. - К., 1996. - 265 с.; 
 6. Гундорова Т. Ранній український модернізм: до проблеми естетичної 
свідомості / Рад. літературознавство. - 1989. - № 12. - С.5-7.; 
 7. Гуцало О. Дитячі ігри Володимира Винниченка як проформа його 
творчої діяльності. – Наукові записки. – Випуск 79. – Серія: Філологічні 
науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винничен-
ка, 2004. – С. 179; 181.; 
 8. Гурбанська А. Екзистенціалізм в оповіданнях про дітей В. Винни-
ченка та у воєнних повістях Гр. Тютюнника. – Наукові записки. – Ви-
пуск 62. – Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). 
– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005 – С.89. 
 9. Демчук О. Епістолярний образ Пантелеймона Куліша (лекція-
дослідження) // Українська мова та література. - 2001. - Л» 2. - С.7.; 
 10. Дем’янівська Л. Володимир Винниченко // Дніпрова хвиля. - 
К.,1991.-С.543-553.; 
 11. Дем’янівська Л. Складний дитячий світ... Проза про дітей 
В.Винниченка // Література. Діти. Час. - К., 1989. - С.52-55.; 
 12. Дзеверін І. Про В.Винниченка та його ранню прозу // В.Винниченко. 
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Краса і сила. - К., 1989. - С.3-20.; 
 13. Дорошевич О. До історії модернізму на Україні // Життя й революція. 
-1925.-№10.-С.73.; 
 14. Ільєнко І. Чому почервонів Максим Горький: З історії конфлікту (про 
лист В.Винниченка до М. Горького) // Літ. Україна. - 1990. - 10 травня.; 
 15. Клочек Г. Про енергетику творчості В. Винниченка як інтегрований 
критерій її оцінки (до постановки проблеми). – Наукові записки. – Ви-
пуск 62. – Серія: Філологічні науки (літературознавство, мовознавство). 
– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005 – С. 9; 8.
 16. Ковальчук О. Ранні оповідання Володимира Винниченка // УМЛШ. 
-1991..-C.30-36.; 17) Копиця М. Міркування та роздуми над епістолярієм 
Б.М. Лятошинського    Б. Лятошинський. Епістолярна спадщина: У 2 т.- 
К.:ТОВ «Заграва». - 2002. - Т.1. -С. 5-6.; 
 18. Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей // Українське слово. 
-К., 1994. - Кн.1. - С.387.; 
 19. Коцюбинська М. Зафіксоване й нетлінне: Роздуми про епістолярну 
творчість. - К., 2001. - С.145.; 
 20. Кошелівець І. Два листи Володимира Винниченка // Слово і час. - 
1991. - Л» 8. -С.21-29.; 
 21. Краткая литературная энциклопедия. - М.: «Советская энциклопе-
дия». - 1975. - Т.8. - С. 918 - 919, 920.; 
 22. Крутикова Н. Листування Максима Горького із Володимиром Вин-
ниченком / Слово і час. - 1993. - № 2. - С.46-48.; 
 23. Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському 
літературному процесі 20 - 50 років XX століття. - К.: Вид-во НАНУ. - 
1998. -С.5.; 
 24. Ленін В. Повне зібр.творів: У 50-и томах. - Т.48. - С. 280.; 
 25. Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира 
Винниченка у світлі його публіцистичних писань // Сучасність. - 1980. - 
№9. -С.64-65, 66-67, 71-72, 74-75.; 
 26. Лушпинська Л. Роль епістолярію другої половини XIX - початку XX 
ст. в унормуванні української літературної мови // Мандрівець. - 2003. 
- № 3.; 
 27. Марко В. Сублімація страху в художньому світі В. Винниченка. 
Стаття перша. – Наукові записки. – Випуск 62. – Серія: Філологічні на-
уки (літературознавство, мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. 
В. Винниченка, 2005. 
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 28. Міщук Р. До історії спілкування української еміграції з Радянською 
Україною // Слово і час. - 1990. - №2. - С 23-25.; 
 29. Миронець Н., Панченко В. «Вірю, що доведеться вибирати вулицю 
для пам’ятника Вам...» // Вежа. - 1997. - №8-9. - С.187 -190.; 
 30. Мороз Л.3. «Сто рівноцінних правд»: Парадокси драматургії В. Вин-
ниченка. - К., 1994. -   208 с.; 
 31. Мороз Л. Прагнення гармонії (науковий коментар до п’єси В. Вин-
ниченка «Базар») // Друг читача. - 1990. - 22 лютого.; 
 31. Нитченко Д. Листування з В. Винниченком // Слово і час. - 1990. - 
№8.- С.22-23.; 
 32. Онишкевич Л. Роботи й антироботи: «Сонячна машина» В. Винни-
ченка і «РУР» К. Чапека // Сучасність. - 1972. –  №4.- С. 62-85.; 
 33. Паскевич Н. Володимир Винниченко / Усе для школи. Українська 
література. 10 клас. Випуск 6. – «Все для школи», 2001.- С. 53.; 
 34. Ревуцький В. Еміграційна драматургія В. Винниченка // Сучасність.- 
1971.-№2. -С. 14-27.; 
 35. Савчин В. З епістолярної спадщини Миколи Лукаша й Григорія Ко-
чура // Дивослово. - 2003. - №3. –С.11.; 
 36.Свербилова Т. Персонажі Винниченкових п’єс кати чи жертви? // 
Слово і час. -1993.- №5. -С. 32-40.; 
 37. Сиваченко Г. Винниченкові щоденники (1926 - 1951) - чесність із 
світом і самим собою // Слово і час - 2000. - №7. - С.80-81.; 
 38.Чопик Р. Роль бешкетника у драматургії життя Володимира 
Винниченка //  Переступний вік: Українське письменство на  зламі XIX- 
XX ст. –Львів - Івано-Франківськ, 1998.- С 56-62.
У книзі використано також лінгвістичні дослідження:
 1. Веретюк О.  Скажи  мені,  хто  я?  (Проблема  національної  
ідентичності  літератури,  літературного  твору  та  його  автора) / Слово 
і час, 2005,  №12. – С. 69; 70 – 71; 72.;  
 2. Дешериев Ю.,  Протченко Ч.  Основные  аспекты  исследовання  дву-
язычия  и  многоязычия  // Проблемы  двуязычия  и  многоязычия. – М.,  
1972. –С. 26 – 42.;  
 3. Дороз В.  Сучасні  культурологічні  підходи  до  навчання  учнів- 
білінгвів  другої  мови //  Українська  мова  і  література  в  школі.  – 2009,  
№7. – С.14.; 
 4. Мазепа Н.  Білінгвізм.  Епізод  чи  тенденція?  (сучасна  українська  
російськомовна  поезія) //  Слово і час, 2010, №2. – С. 60;  62; 63.;  
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 5. Михед П.   Про  майбутнє  української  русистики  //  Слово  художнє,  
слово  сакральне. – Ніжин,  2007. – С. 91; 97.; 
 6. Мусієнко  В.  Активізація  українського  мовного  коду  в  російському  
мовлені  в  Україні //  Мовознавство,  2004,  № 5-6.  – С.42; 43.;  
 7. Предчук  Т.  Формування  національно-мовної  особистості  у  дво-
мовному  соціумі / Українська  мова  й  література  в  школі,  2009,  №6. 
– С.15 – 17.;  
 8. Проблеми  формування  мовної  особистості  учнів  середніх  
загальноосвітніх  закладів.  Збірник  наукових  праць. – Рівне, 2006. – 
344с.;      
 9. Супрун Л.  Індивідуально – авторська  двомовність  як  лінгвокогнітивна  
проблема  // Мовознавство,  2007,  №6. – С.37 – 43..
У контексті наданих матеріалів на сьогодні упорядником 
опубліковано: 
 1. «Потік життя як матеріал для творчості». Урок-історико-
літературознавче дослідження. // Українська мова й література в 
середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 2010. -  № 4.- С.66-78; 
№ 6.- С.33-41.; 
 2. Володимир Винниченко: «Бо я – українець» (дайджест-конспект 
життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка). – 
Кіровоград, ІМЕКС-ЛТД, 2011. – 512 с., іл.; 
 3. Кінопроекти В. Винниченка та фільмографія О. Жовни в 
інтерпретації дослідників краю (до сторіччя кінематографічної історії 
Кіровоградщини) // Наукові записки. Художня література і кінематограф: 
проблеми інтерактивності. – Випуск 110. – Серія: Філологічні науки. – 
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 147-157.; 
 4. Виховання національно-мовної особистості в соціально-культурному 
просторі України: від вимушеного білінгвізму В. Винниченка до про-
блеми «автор-читач» сучасної російськомовної української літератури. 
// Вісник Луганського  національного університету імені Тараса Шев-
ченка. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 95-103.;  
 5. Дослідження кіровоградських науковців з позицій актуальності 
створеної бази напрацювань материкового винниченкознавства. // 
Вісник Луганського  національного університету імені Тараса Шев-
ченка. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – Ч.ІІ. -  
мС. 165-172. 
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