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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Bona causa triumphat

 
 Задум створити серію книг із двох монографій виник не спонтанно: 
завершення винниченківського блоку в пуантилістській стилістиці – «окре-
мою цяткою», але «широким мазком» – зумовлене логікою добору й формату 
попередніх матеріалів основного тому та його супутніх книжок. Створюючи 
кольорову гаму мистецької палітри, художник користується відповідним до-
бором фарб і розташуванням ліній – у їхній повторюваності й накопиченні. 
Тому різнопланове звернення, подекуди й повтори тих чи інших даних або 
схожих думок у наших книгах не є втратою міри або контролю за викла-
дом упорядниками-авторами: усе залежить від контексту, в якому матеріал 
використовується, і мети. Так, уривок із п’єси «Мохноноге» знайшов своє 
остаточне втілення публікацією в повному обсязі в рубриці «Віднайдені 
твори» другої супутньої книги, щоправда, в контексті російськомовної 
творчості митця, але з надзавданням магнетичного стягення до себе усіх 
згадок про драму, починаючи від скрушного «твору, на жаль, не знайдено»; 
те ж саме простежується і з «Щаблями життя», обсервованими багатьма 
науковцями, але надрукованих нами вперше від 1929 року.
 Справедливо вважаємо, що розвідки Марини Ковалик з основно-
го тому стали прелюдом до грунтовної студії дослідниці, представленої в 
цій книзі. Розрізнений масив досліджень, різноманітні коментарі, урив-
ки з літературознавчого бестселера «Слідами його експериментів» Сергія 
Михиди склали науковий підмурівок матриці психопортрету Володими-
ра Винниченка в «Лабіринтах задзеркалля», які заслужено відкривають 
пропонований монографічний цикл. Завважимо: з іншого боку, «дві 
книги в одній», можливо, стануть своєрідним путівником в разі повер-
нення читача до вже опублікованого. Врешті, публікація багаторічних на-
працювань літературознавців-краян, що стали фундаментальним набутком 
всеукраїнської винниченкіани, – наш виправданий борг перед славетним 
земляком, тому що добра справа перемагає завжди!

Автори проекту
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 «ПРИСТРАСТІ ЗА ВИННИЧЕНКОМ» 
НЕ ВЩУХАЮТЬ…

 Як би не пророкували його недоброзичливці й сповнені 
сумнівів захисники моралі та цноти фінішу винниченкознавчих шукань, 
наукові й науково-популярні статті з’являються, дисертації захищають-
ся, монографії виходять друком ось уже більше, ніж століття. Анотована 
бібліографія, укладена Вадимом Стельмашенком, де на 790 сторінках 
станом на кінець 80-х років ХХ століття зафіксовано понад 3000 джерел, 
попри свою глобальність виявилася лише частиною айсберга наукової 
рецепції на безмір мистецького та громадського світу Володимира Ки-
риловича Винниченка.
 Відкритість і демократизація суспільних процесів саме в той 
час сприяли активізації материкових досліджень. При цьому географія 
наукових осередків попри неоднозначність ставлення до політичних 
поглядів митця досить широкі. Це і Київ, і Ніжин, і Львів, і Кривий 
Ріг… Бáтьківщина митця у цьому процесі не просто не пасе задніх, а, 
скоріше, задає тон. Після «Помилки в жандармському циркулярі» Мико-
ли Смоленчука, «Будинку з химерами» Володимира Панченка, «Слідами 
його експериментів» автора цих рядків та цілої низки більших і мен-
ших статей в Наукових записках названого іменем великого українця 
педагогічного університету й інших виданнях є усі підстави говори-
ти про кіровоградську винниченкознавчу школу. До вже названих її 
засновників додам імена Григорія Клочека, Василя Марка, котрі одними 
з перших відкривали славного земляка широкому науковому загалу. 
 Ну, а далі… У тих, хто був першим, з’явилася молода когорта 
аспірантів, котрі взялися препарувати доробок В. Винниченка, осмис-
лювати на рівні нюансів окремі аспекти широчіні його художнього 
світу монографічно або ж у контексті творчих пошуків модерної доби. 
Пишаючись своїми аспірантами, зауважу, що колористика прози у 
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тісному взаємозв’язку з особливостями психосвіту митця відкрилася 
Олександрі Дроботун, амбівалентність материнського архетипу 
досліджено Любов’ю Базів, аудіодискурс творчості вивчає Алла Лима-
ренко, епістолярій осмислює Олена Подиряко. Попри те, що Винниченко 
для них лише один з досліджуваних авторів, його місце в дисертаційних 
роботах далеко непроминальне. А ось студії Марини Ковалик «Типологія 
жіночих характерів у прозі та драматургії Володимира Винниченка 
1902-1923 рр.» і Вікторії Чернецької «Щоденник Володимира Винни-
ченка: літературознавчий та психобіографічний дискурси», суб’єктом і 
об’єктом яких стала власне особистість і творчість геніального земляка, 
є серйозним внеском у винниченкознавчу скарбницю. Підтвердженням 
тому – серія книг, що видаються на зазначеному науковому матеріалі, 
яка й презентується нині читачеві. Одразу зауважу, що поза увагою не 
залишиться й дисертація Світлани Присяжнюк, підготовкою якої керу-
вав Володимир Панченко, чиє ім’я в сучасному виинниченкознавчому 
пантеоні без перебільшення вписане найяскравішими літерами.
 Після вдалого старту проекту «Стилет і стилос трьох 
степовиків», започаткованого й здійснюваного краєзнавцем Сергієм 
Колісником й аспіранткою Тетяною Яровенко, допитливість якої корелює 
зі скрупульозністю та, незважаючи на нинішню харківську реєстрацію, 
– корпоративним єлисаветградсько-кіровоградським патріотизмом, 
нове двокнижжя у форматі «дві монографії в одній книзі» стане черго-
вим кроком до розширення діапазону винниченкознавчих праць, нова-
торським підходом до утвердження літературознавчої історіографії, що 
повсякчас залишалася поза межами наукових досліджень. Зафіксувати 
все, що зроблене, донести до широкого загалу пошуки й знахідки краян 
– ось мета нового видавничого проекту.
 До першої книги увійдуть монографії автора цих рядків «Во-
лодимир Винниченко: лабіринтами задзеркалля (психопортрет із пер-
ших вуст)», як результат докторських шукань в царині психопоети-
ки, формування засад якої значною мірою базувалося на вивченні й 
розумінні природи особистості Володимира Винниченка, і Марини 
Ковалик «Володимир Винниченко: сherchez la femme…», котра свого 
часу першою наважилася писати дисертацію у керівника-початківця, 
як данина Винниченковій здатності обсервувати дійсність, занурюю-
чись у психосвіт окремої людини. Її студію цілком можна було б назвати 
просто: «Cherchez la femme», без вказівки на об’єкт і суб’єктів, чи ж 
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то, скоріше, суб’єкток дослідження. І не з метою заінтригувати чита-
ча, а об’єктивно, вкладаючи в назву суть роботи, в якій авторка взяла-
ся шукати й, наперед кажучи, знайшла свій підхід до розуміння одного 
з найзагадковіших феноменів людського буття – жінки. Більше того, 
класифікувала жіночі типи відповідно до власного бачення й авторсь-
ких інтенцій, відчувши нерв Винниченкового жіночого пантеону, пред-
ставленого письменником у прозі й драматургії перших двох періодів 
творчості. Для митця це був час пошуку нових тем і форм їх художньої 
реалізації, час бунту проти усталених істин, час переосмислення місця 
й ролі жінки в суспільстві, що на тлі проблем нової моралі, які хвилю-
вали громадянство, збурене Ніцшевими ідеями надлюдини, було по-
особливому актуальним.
 Багатобарвність і багатогранність жіночих характерів, пред-
ставлених у науковій розвідці Марини Ковалик, засвідчує унікальну 
здібність Винниченка не просто помічати, а й відчувати жінку, уміння не 
просто відтворювати її психологію, а й перевтілюватися. Досить точним 
є висновок, зроблений авторкою, про його поодиноку серед чоловіків-
письменників феміністичність, здатність зрозуміти інтенції жінки до 
соціалізації, здобуття свого місця в соціумі. 
 Набутком дослідниці є використання широкого контексту, 
в якому формувалася поетика жіночого образотворення, залучен-
ня російського і європейського культурологічного, психологічного, 
літературного матеріалу, студій із соціології й філософії. Родзинкою ро-
боти є кореляція авторських інтенцій щодо формування образу жінки, 
зафіксованих у щоденнику та епістолярії митця та власного погляду на 
жіночу парадигму Винниченкового художнього світу. На досить широ-
кому художньому матеріалі розглядається фемінний світ від зображен-
ня традиційної ролі «пушистої самочки» через осмислення діалектики 
соціального й природного в образі жінки «народженої революцією» 
до створення альтернативної концепції жінки-духовної емансипантки: 
музи-гетери і Винниченкової мрії – модерного ідеалу незалежної жінки.
 Загалом книга – це ще один оригінальний погляд на неосяжну 
за масштабами зробленого й унікальну за харизмою та виявами осо-
бистість визначного єлисаветградця, славного українця і людини світу 
Володимира Кириловича Винниченка, котрий об’єднаними зусиллями 
постає перед своїми нащадками в проекті «Viribus unitis – ХХІ»

С. Михида
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 Книга репрезентує погляд на життєпис і творчість В. Винничен-
ка крізь призму відображених у мегатексті слідів його особистості. По-
слугування психопоетикальним інструментарієм сприяє реконструкції 
психопортрета митця, що, у свою чергу, оприявнює секрети художності 
його творів. Використання здобутків психопоетики не обмежується 
залученням психоаналітичних концепцій, а зорієнтоване на «си-
стемний еклектизм», взаємодію здобутків класичної, гуманістичної 
та егопсихології. Книга адресована літературознавцям, студентам-
філологам, учителям-словесникам, усім, хто зацікавлено задивляється у 
два світи: Психею письменника та його Текст. 
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ШЛЯХ ДО ПІЗНАННЯ
(Методологія портретування літературознавців-краян 

у контексті материкового винниченкознавства)

 Національно-духовне відродження в Україні зумовлює 
необхідність активізації художньо-естетичних факторів формуван-
ня творчої особистості, яка була б здатна успадкувати і збагатити 
культурні надбання свого народу, що вимагає, в свою чергу, висвітлення 
й обґрунтування нерозривного зв’язку між історією та культурою певної 
локальної місцевості (регіону) й історією України загалом, взаємодії ми-
нулого, сучасного і майбутнього.
 Степова Єлисаветградщина геополітичним та культурно-
просвітницьким центром переконливо постає у відтинку буття 
українського народу ХІХ –ХХ ст.. Незважаючи на статус зросійщеного 
дикопільського краю, літературно-мистецьке «середохрестя» ва-
гомо аргументує парадоксальний прецедент бути врівні з такими 
пасіонарними регіонами України, як Полтавщина, Чернігівщина, 
Київщина, Західні й Південні області та ін., оскільки має потужну куль-
турну ауру, що зростила плеяду майстрів, які зробили значний вне-
сок у всеукраїнський культурний поступ і так чи інак були об’єктами 
вивчення за різних умов і на різних широтах кращими представни-
ками українського літературознавства, лінгвістики та національної 
історіографії.
   Наприкінці 80-х років минулого століття кіровоградським 
літературознавцем М. Смоленчуком у статті «Помилки у жандармсь-
кому формулярі» реконструюється, засвідчений спогадами рідні 
письменника та  офіційними документами, факт місця і часу народ-
ження В. Винниченка, що було кориговано у приватному листуванні 
й відзначено у наукових виданнях П. Федченком: «Оскільки у моїй 
статті в «Українській літературній енциклопедії» (т. І, 1988) подавали-
ся застарілі (та ще й свавільно двічі переведені на Новий стиль) дані 
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про дату й місце народження Володимира Винниченка, я звернувся до 
редакції з проханням внести відповідні виправлення. Сподіваюся, що 
це буде зроблено в черговому томі УЛЕ з тим, щоб остаточно і назавж-
ди покінчити з історично зумовленими помилками». Мусимо визнати: 
до публікації статті М. Смоленчука помилки щодо місця народження 
письменника тиражувалися  навіть у першоджерелах академічного 
рівня. Фактично, кіровоградський вчений вирішив проблемне питання, 
порушене в діаспорі ще наприкінці 60-их рр. минулого століття про-
фесором Г. Костюком  у статті «Деякі проблеми наукового вивчення 
В. Винниченка».
 Відкриття М. Смоленчука становило не лише краєзнавчий 
інтерес: уточнені біографічні дані В. Винниченка сягнули історіо-
графічного рівня, що й спонукає свого часу науковців Кіровограда 
звернутися до цього факту в подальших дослідженнях життєпису і 
творчості письменника, наприклад, під час реконструкції дитинства 
(В. Панченко. «Молоді літа Володимира Винниченка») і спостереження 
динаміки становлення особистості (родинне та мікросоціальне оточен-
ня, феномен гри у формуванні креативності тощо) в процесі створення 
психопортрета митця (С. Михида. «Психопоетика українського модерну: 
Проблема реконструкції особистості письменника»), визначення функції 
страху та його сублімації у художньому світі письменника (В. Марко. 
«Сублімація страху в художньому світі В. Винниченка») й уточнення 
топографічної локалізації в контексті літературного краєзнавства (О. Голь-
ник. «Краєзнавчий аспект оповідань В. Винниченка про дітей (художній 
образ Єлисаветграда кінця ХІХ – початку ХХ століття»)) і т ін..
 Значним поштовхом до активізації наукових досліджень ста-
ло святкування 110-річчя від дня народження письменника і прове-
дення  перших Винниченківських читань на базі Кіровоградського 
педагогічного інституту ім. О. Пушкіна 1990 року. На читаннях роз-
глядалися зокрема такі питання: трагічне пророцтво у ранніх драмах 
В. Винниченка (Л. Мороз, Київ); психологія героїв та особливості 
драматургічного конфлікту (Л. Дем’янівська, О. Башкирьова, Київ); 
виразність психологічних контрастів ранньої прози письменника 
(О. Куца, Тернопіль); природа сміху «Соняшної машини» (Т. Каз-
нарський, Львів); погляди В. Винниченка на політичний та культурно-
естетичний розвиток України (П. Кононенко, Київ); Єлисаветград 
як культурний центр, в якому формувалась особистість митця 
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(Л. Куценко, Кіровоград).  Головуючий на читаннях завідуючий кафе-
дрою української літератури Г. Клочек порівняв спадщину видатного 
краянина з Атлантидою, для відкриття якої необхідно докласти чимало 
зусиль.        
 У подальшому, послуговуючись методологією системного 
аналізу, Г. Клочек досліджує творчий доробок В. Винниченка з позицій 
головних критеріїв оцінки художності («Про енергетику творчості В. 
Винниченка як інтегрований критерій її оцінки (до постановки про-
блеми»), а саме: змістового (його системоутворювальними складо-
вими виступають гуманістична змістовність літературно-художнього 
твору і правдивість і глибина художнього зображення дійсності) та 
формального, який визначає «рівень системно-цілісної організації тво-
ру, мобілізованість усіх його поетикальних складових на досягнення 
кінцевого результату».  До концепції критеріїв оцінки художност і вче-
ний долучає категорію естетичної якості художнього світу митця або 
ж окремого твору та поняття енергетичності художнього твору або 
ж творчості письменника. Особливу увагу Г. Клочек зосереджує на 
психологізмі Винниченкової прози, як найбільш  дотичного критерію 
правдивого зображення життя. 
 У кількох статтях дослідник грунтовно розглядає два момен-
ти: точність і глибину розкриття психології мистецького обдаруван-
ня («Мистецький талант у художній інтерпретації В. Винниченка 
(На матеріалі оповідання «Раб краси»)») та осягнення психології натов-
пу («Психологія натовпу у творчості В. Винниченка»). Окремого роз-
гляду потребує стаття Г. Клочека «В. Винниченко і Є. Маланюк як два 
полюси української ідеї», у якій вчений аналізує доробок В. Винниченка 
через призму його сприйняття жорстким опонентом Є. Маланюком.
 В. Марко всебічно обгрунтовує класифікацію драматичного 
доробку В. Винниченка («Володимир Винниченко – драматург. Деякі 
аспекти художнього світу письменника») і на компаративній основі 
досліджує в історичному та історико-літературному контекстах худож-
ню інтерпретацію загальнолюдської морально-етичної проблеми про-
ступку і кари («Проблема проступку і кари в українській драматургії: 
перегук часів (Трагедії «Сава Чалий» І. Тобілевича, «Гріх» В. Винничен-
ка, «Патетична соната» М. Куліша: спроба зіставлення)»).
 Окрім цього активно аналізується мала проза В. Винничен-
ка (М. Лаврусенко. «Філософські ідеї Фрідріха Ніцше в оповіданні 
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Володимира Винниченка «Момент»»; О. Цепа. «Симбіоз краси й сили в 
однойменному творі Володимира Винниченка»), романістика (М. Вар-
данян. «Роман В. Винниченка «Лепрозорій»: рівні змісту»; О. Чумачен-
ко. «Ознаки художньої наративності в романі Володимира Винниченка 
«Чесність з собою»»), епістолографія та діаріуш (В. Чернецька. «Симон 
Петлюра на сторінках «Щоденника» Володимира Винниченка») та ін..
 Значний інтерес викликає інтертекстуально-порівняльний 
аспект досліджень В. Панченка у спрямуваннях: творча особистість 
В. Винниченка в контексті літературної ситуації в Україні на початку ХХ 
століття та його художня манера й кодифікація у спектрі літературних 
напрямків;  трансформація біографії митця у проблеми творчості; 
розмаїття «проблем статі»; «індивідуалізм» та «імморалізм» В. Винни-
ченка в контексті «достоєвських» питань і моральних постулатів «сильної 
особистості» соціаліста-ніцшеанця тощо. В основі дослідження означе-
них тем – компаративістський метод, зорієнтований зокрема на подо-
лання через європейський контекст колоніальної свідомості сучасного 
рецепієнта.
 Етапною у вивченні художньої спадщини В. Винниченка стала 
монографія В. Панченка  «Будинок з химерами» (1998). У чому наукова 
цінність названої роботи літературознавця?
 По-перше, об’єктом  дослідження стає весь масив творчого до-
робку В. Винниченка, що дало можливість через визначення наскрізних 
літературознавчих ідей осмислити творчість митця. Тобто, В. Панчен-
ко своєю роботою «задав» тональність подальших винниченкознавчих 
досліджень, але наступникам його важко «переспівати», оскільки вче-
ний визначив суть і складові мистецької концепції В. Винниченка.
 По-друге, слід звернути увагу на своєрідність методології та 
магістральні напрямки рецепції, що забезпечили «всеохопність» питання:
 – необхідність дослідження процесів модернізації української 
літератури на межі століть, в основі яких – концептуальна ідея 
налаштованості новітньої літератури на європеїзацію, крізь призму якої 
інтерпретується й  конфлікт молодого і старшого поколінь. Поштовхом 
до цих роздумів стає ідеологічно та естетично модернова творчість 
В. Винниченка; 
 – створення світоглядного і психологічного портрета В. Вин-
ниченка з метою вмотивування його модерності, для чого накреслю-
ються параметри особистості письменника, які потребують особливої 
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уваги, а саме: його ідеали й переконання (де зауважуються внутрішня 
роздвоєність Винниченка, дуалізм національного і соціального, що 
визначає його творчість і долю) та, виходячи із лектури, імовірних 
впливів західноєвропейських мислителів і письменників, художніх упо-
добань митця, ціннісні орієнтації (політичні, філософські, моральні та 
естетичні). Відносно останнього моменту кристалізується методологія 
дослідника, в основі якої лежить необхідність виявлення генетичних та 
типологічних зближень ідей і концепцій В. Винниченка із концепціями 
західноєвропейських митців;
 – обгрунтування конфліктного входження В. Винниченка в 
літературу: налаштованість на епатаж, ідейно-естетичне протистоян-
ня старшому поколінню тощо. Це дає можливість оптимально (крізь 
призму одного ракурсу) осягти творчість В. Винниченка 1902-1920 
pp., визначивши домінантну для мистецької позиції, яка в цей час 
формується, ознаку: експериментаторство в сфері моралі насамперед, 
експеримент над людиною і її можливостями, конфлікт фізичного та 
інтелектуального, інтелекту й душі і т. ін..
 По-третє,  В. Панченко продовжує тему життєвості «нової 
моралі» у типологічному зближенні В. Винниченка  і Ф. Достоєвського. 
Завдяки цьому кристалізується і розглядається художній експеримент В. 
Винниченка по реалізації принципу «чесності із собою»: його смислове 
наповнення, ідеологічне спрямування й естетичне втілення (формування 
нового типу героя). Окреслюється дослідницька стратегія:  через пошук 
типологічних та генетичних зближень В. Панченко реконструює ми-
стецьку лабораторію В. Винниченка (комплекс провідних ідеологічних 
настанов автора, які той прагне реалізувати у творчості, естетичні прин-
ципи, завдяки яким він це робить: художні мотиви, специфіка героїв, 
конфліктологія).
 По-четверте, літературознавець поглиблює аналіз теми нового 
героя в творчості письменника: ніцшеанська домінанта і соціалістичні 
переконання створили дуалістичність образу головного героя В. Вин-
ниченка й обумовили його випробування життєвими ситуаціями прин-
ципу «чесності із собою». Останнє присвячено окремій наскрізній темі 
у творчості В. Винниченка, яка генетично пов’язана із його концепцією 
«чесності із собою» – проблемі статі, що розглядається дослідником 
завдяки низці мотивів, визначених як провідні: природа і цивілізація 
(інстинкт і суспільна мораль), біологічність поведінки людини, 
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проблеми моралі, кохання й шлюбу тощо. Вчений здійснює аналіз за-
вдяки виявленню генетичних і типологічних зближень В. Винниченка із 
Арцибашевим, Стріндбергом, Пшибишевським, Купріним, Андреєвим та 
ін.. Це робиться для того, аби довести, що подібні ідеї були предметом 
роздумів світової літератури, а не лише виявом епатажної суті В.  Винни-
ченка; вони були актуальними для тогочасного суспільства, а глибинним 
поштовхом  до художньої апробації їх стало  вчення З. Фройда.
 Книга «Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості» 
– цикл окремих розвідок, які розширюють обрії, накреслених в 
монографії В. Панченка стратегій дослідження творчості В. Вин-
ниченка: реконструкція психологічного портрету В. Винниченка на 
основі його листування, щоденників, спогадів сучасників, творчого 
доробку, критичних відгуків про нього тощо; есеїстичні праці, в яких 
створюється документально-художній образ Винниченкового «за-
кордоння»: реконструкція періоду життя і творчості митця у Франції; 
дослідження Винниченка-марксиста (роль у владі, політичні взаємини, 
здобутки і прорахунки); поглиблення концепції стильової манери пись-
менника; продовження роздумів про генетичну природу ніцшеанства у 
творчості В. Винниченка, реалізованого у концепції «чесності із собою». 
 Окремі студії присвячені типологічним зближення творчих 
шукань (ідейно-естетичних роздумів) В. Винниченка та Лесі Українки 
– осмислюється драма національної самоідентифікації та проблеми 
самореалізації українського письменника в умовах недержавної нації; 
розглядається трагічна спроба сплаву національного та соціального як 
особиста драма письменника доби революції шляхом зіставлення долі й 
творчості В. Винниченка і М. Куліша.
 Традиційне літературознавство художній текст розглядало 
з позицій естетичнх та об’єктивних ідеологічних цінностей, і лише 
класичний психоаналіз, сформований працями З. Фройда, виявив мо-
дерну психоаналітичну цінність тексту, звернув увагу на необхідність 
осмислення несвідомої творчої активності. Тому  видається цікавим 
простежити новаторську психопоетикальну  парадигму вивчення 
кіровоградськими  науковцями (В. Панченко, С. Михида, М. Ковалик, 
С. Присяжнюк, В. Чернецька) психіки В. Винниченка як особистості, 
аналізуючи внутрішні фактори: стан психіки, особливості характеру, 
темпераменту, спрямованість, психомоторику тощо, – та їхній вплив на 
змістові й поетикальні домінанти у творчості митця. 
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 Означений  напрям винниченкознавчої школи пов’язаний на-
самперед з ім’ям С. Михиди.  У колі зацікавлень молодого науковця став-
лення В. Винниченка і Лесі Українки до проблеми «чистого мистецтва» 
(«Якому Богу служити? Або хто відвертіший? (Леся Українка і Воло-
димир Винниченко у ставленні до проблеми «чистого мистецтва»)»), 
апробація «нової моралі» у ранніх драмах («Драми «Дисгармонія» та 
«Щаблі життя» В. Винниченка і проблеми «нової моралі»), а також 
технологія «лабораторного аналізу» в драматургії В. Винниченка зага-
лом. С. Михида дослідив прагнення письменника пізнати незвідане в 
сфері людської психіки, пошуки межі між моральним та аморальним 
(«Мораль чи аморальність? (Особливості конфлікту п’єси  Володимира 
Винниченка Закон)»), проаналізував суспільно-політичні погляди митця 
в контексті конфлікту між комуністичним світоглядом і національним 
самоусвідомленням («Марксизм Володимира Винниченка: «за» і «про-
ти») і визначив методологічні принципи підходу до осягнення творчої 
особистості В. Винниченка на основі його мегатексту («Особистість 
В. Винниченка у світлі психопоетики (теоретичні аспекти)»).
 1995 року літературознавець захистив дисертацію «Конфлікт у 
драмах В. Винниченка: змістові домінанти і поетика», здобутки якої ви-
явились спрямовуючими для подальших досліджень винниченкознавців 
України. 
 По-перше, С.  Михида  визначив, охарактеризував та описав 
механізм дії такої особливості художнього мислення В. Винниченка, як 
драматургійність (простежив формування драматургічного конфлікту 
та визначив ознаки драматургійності в ранніх прозових творах Винни-
ченка), а також продемонстрував його еволюційність та кристалізацію 
творчого почерку письменника.
 По-друге, літературознавець дослідив конфліктологію 
творів В. Винниченка  (особливості художнього мислення митця, які 
детермінують конфліктологію його доробку – парадоксальність мис-
лення та експериментаторство). Простежив, як ці властивості худож-
нього мислення письменника реалізуються у драмах, позначаються на 
специфіці вибору та розвитку сюжету, формують концепцію героя та 
образну систему творів.  
 По-третє, проаналізував діалектику соціального та 
національного в драматургійному доробку на рівні світоглядному та 
естетичному, що було остаточно втілено у драмі «Між двох сил».    
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 По-четверте, вчений першим комплексно розглянув питан-
ня Винниченко-комедіограф. Головним об’єктом аналізу стала єдина 
комедія  В. Винниченка «Панна Мара»: витоки, умови і обставини поя-
ви п’єси; внутрішня мотивація драматурга до її створення (перевірка 
принципу чесності із собою, боротьба письменника із лицемірством 
сучасного йому українського інтелігентського кола) і зовнішні причи-
ни (прагнення реалізуватися в межах української культури, самоствер-
дитися, сформувати чергову традицію сатиричних творів). У процесі 
дослідження проаналізовані і дешифровані, визначені прототипи героїв 
твору та авторська установка в їх трактуванні, розкриті ідея та загальна 
настанова комедії.
 Зусиллями С. Михиди віднайдено  недруковані драми  «Мох-
ноноге», «Дорогу  красі» та «Ріжними шляхами» і введено їх до 
літературного та літературознавчого кола. П’єси поповнили уявлення 
про витоки та формування драматургійного таланту В. Винниченка і 
продовжили його наукову рецепцію загалом.
 Продовженням вивчення творчої постаті В. Винниченка стала 
монографія  С. Михиди «Психопоетика українського модерну: Про-
блема реконструкції особистості письменника» (2012), в якій автором  
на основі досягнень аналітичної психології, психоаналізу та психології 
творчості розроблено оригінальний підхід до узагальненого визначен-
ня провідних параметрів особистості митця. Спираючись на мегатекст, 
літературознавець  створює психоаналітичний портрет письменника, 
окреслює внутрішні конфлікти, які визначають його життя та світогляд, 
простежує специфіку їх трансфорації у мистецькому просторі В. Винни-
ченка, визначає та охарактеризовує його психологічний тип, досліджує 
особливості проявів властивостей цього типу на художньому письмі, що 
дало можливість наблизитися до таємниці витоків таланту В. Винни-
ченка, особливостей його реалізації.
 Експлікація рис психологічного портрета митця, на дум-
ку С. Михиди, є однією з найскладніших проблем, «пов’язаних із 
відсутністю у більшості випадків живого автора, що, власне, серйоз-
ною мірою відрізняє психологічну й літературознавчу сфери». Тому 
вчений вважає, що «аналіз мегатексту митця «під мікроскопом» до-
зволить об’єктивувати його психоструктуру на рівні особливостей 
темпераменту, характеру, емоційно-вольової сфери, спрямованості, 
виявів підсвідомої сфери, які в сукупності є змісто- й формотворчими 
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чинниками художності. Підтвердженням цьому стане осягнення 
методології реконструкції творчої особистості на матеріалі психобіографії 
Володимира Винниченка, як одного з найпрезентабельніших в сенсі 
виявів особистісних ознак та інтенцій митця доби модернізму».
 Слід зауважити, що теоретико-методологічну основу досліджень 
кіровоградських літературознавців складають фундаментальні праці з 
теорії та історії літератури (В. Агеєва, З. Гузар, Т. Гундорова, М. Євшан, 
С. Єфремов, М. Жулинський, О. Забужко, П. Іванишин, М. Ільницький, 
М. Наєнко, Д. Наливайко, С. Павличко, О. Потебня, Т. Салига, В. Фа-
щенко, Д. Чижевський); наукові розробки вітчизняних та зарубіжних 
учених з текстології (Г. Аврахов, М. Берштейн, О. Білявська, М. Гудзій, 
Г. Ленобль, Д. Лихачов, Т. Третяченко); історіософії (М. Грушевський, 
Д. Донцов, М. Шлемкевич та ін.); культурології, філософії, естетики, 
етнопсихології (Р. Барт, Г. Гадамер, М. Гайдеггер, Є. Кессиді, А. Лосєв, 
Е Генекен, О. Кульчицький, І. Мірчук); літературознавчі дослідження 
(М. Бахтін, Н. Бєлунова, М. Коцюбинська); праці з психоаналізу 
(З. Фройд, К. Юнг). Разом з тим багатоаспектність напрацювань учених 
регіону, які мають за основу потужну краєзнавчу базу та багаті архівні 
матеріали зокрема, цікавлять значне коло дослідників України і мають 
відповідний резонанс. Тому на часі їх систематизоване дослідження і 
представлення в узагальненому вигляді науковій громадськості, що, в 
свою чергу, можливе, на нашу думку, лише за умови активного задіяння  
культурно-історичного, біографічного, біографо-психологічного, герме-
невтичного та науково-психологічного методів дослідження із застосу-
ванням принципів системного підходу.
 Реалізація щойно актуалізованого питання передбачає 
розв’язання трьох кардинальних завдань: з’ясування специфіки 
підходів і прийомів дослідження життєпису і творчості В. Винничен-
ка; систематизація, класифікація, узагальнення історико-літературних 
здобутків у сфері вивчення творчості В. Винниченка з огляду на сучасні 
теоретичні й філософські практики;  окреслення місця й ролі доробку 
літературознавців регіону у вітчизняному літературознавстві. 
 Така робота мога б стати спробою цілісного викладу історії 
дослідження вченими-краянами творчого доробку В. Винничен-
ка, що в підсумку дало б можливі варіанти створення універсальної 
моделі дослідження літературно-художніх явищ у їх неповторності й 
багатоаспектності. 

Т. Яровенко
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО:
ЛАБІРИНТАМИ ЗАДЗЕРКАЛЛЯ

Людська особистість таємничіша за світ. 
Вона і є цілим світом.

М. Бердяєв

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ
 Харизматична постать. Сьогодні часто доводиться чути ці 
модні слова, коли мова заходить про політиків, зірок, шоуменів тощо. 
Чомусь рідко, а точніше, майже ніколи, не використовуємо їх публічно 
для характеристики українського письменства. А чому б і ні? Адже це 
поняття концентровано насичене привабливістю, глибиною, здатністю 
до сугестії, врешті, шармом. Чомусь імена Олександра Пушкіна, Сергія 
Єсеніна, Марини Цвєтаєвої, Анни Ахматової, Франца Кафки, Джерома 
Девіда Селінджера (це вже не кажучи про Володимира Маяковського, 
Шарля Бодлера, Артюра Рембо) та багатьох інших, крім традиційного 
«внеску в історію рідної та світової літератури», огорнуті привабливим 
ореолом особистісних виявів, інтимних таємниць, цікавих побутових 
деталей, богемних історій... Чи від цього вони втрачають роль носіїв 
свого національного духу, чи применшується їх місце в гуманістичному 
розвої? Чи для українських митців слова на скрижалях історії написано 
бути лише носіями ідей відродження й націєтворення? «Ущербними» 
й «вузькоформатними»? Ще вчора їх оцінювали за рівнем належності 
чи прихильності до російської соціал-демократії, пізніше – радянської 
комуністичної партії, сьогодні – за національно-патріотичною 
причетністю. Розумію, можна посперечатися, згадуючи слова Є. Ма-
ланюка, які невипадково вважаємо крилатими: «Коли у нації нема 
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вождів...». Але ж чи не стали той же Маланюк та його ідеї ближчими 
українському читачеві після низки публікацій і монографії Л. Куценка 
«Dominus Маланюк», де поруч із суто науковою інформацією прозирає 
відверто біографічний текст із акцентуацією на особистісних аспектах?
Подібні роздуми виникають раз у раз, коли звертаєшся до літературних 
портретів класиків вітчизняного письменства. Жодного сумніву не ви-
кликають у них дати народження і смерті, поваги заслуговує величезна 
дослідницька праця зі встановлення фактажу про навчання, соціальний 
статус батьків, участь у громадських, революційних організаціях чи 
органах державної влади, скрупульозна статистика та огляди творчих 
здобутків тощо. А от особистість митця, його вроджені і набуті якості, 
глибини підсвідомого і свідомі прояви Психеї, які відрізняють, причому 
виразно, від інших, розбуджують інтерес до цієї унікальності (і не лише 
творчої!), значною мірою залишаються у традиційних дослідженнях «за 
кадром».
 Не скажемо, що наразі це головна причина втрати інтересу до 
літератури загалом й до української зокрема. Причини відомі. Хоча щодо 
останньої, то у свідомості широкого загалу (варто тільки зазирнути на 
випускні іспити у загальноосвітню школу!) вона таки залишається заан-
гажованою на соціально-побутово-етнографічному матеріалі, а її автори 
– іконами, до яких моляться лиш по святах, та й то обережно, щоб не 
стерти позолоти на німбах, не заплямувати цнотливий образ. Змінити 
подібний стан непросто. Занадто довго складалися стереотипи, занад-
то гостро ставилися до порушників традиції. Та й причини шукати не 
варто, вони легко пояснюються темрявою бездержавності, необхідністю 
утверджувати, доводити, спрямовувати. А от «добути «таємницю» 
письменника, [...] вилущивши живу, соковиту серцевину плоду з числен-
них нашарувань мертвого лушпиння, розгледіти те, що було силоміць 
накинуте авторові, що ґвалтувало його творчу сутність» [18, 55]  – це 
хоч і непросте, але необхідне завдання, виконання якого ставимо собі за 
мету.
 Вона суголосна з процесом повернення традицій 
літературознавчого біографізму. На думку Г. Сивоконя, «можна [...] 
говорити про реабілітацію, відновлення біографічного методу в 
літературознавстві, про посильне його збагачення у спосіб не простого 
зв’язку творчості з біографічними відомостями про письменника, а роз-
криття складної природи художньої літератури як життєдіяльності, як 
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реалізації таланту в мистецтві й житті» [11, 4] . Тобто, в умовах відходу 
від соціологізму, естетизації науки про мистецтво слова особистості мит-
ця, його внутрішнього світу, характеру, темпераменту має віддаватись 
більше уваги. Як зауважує В. Смілянська: «…у полі зору біографа ма-
ють бути й біографія почуттів, психологічний портрет письменника» 
[13, 22] . Такий підхід підтверджує міркування О. Білецького [1, 18-23]  
з приводу «психографії» – досить популярної на початку ХХ ст. галузі 
психології, що предметно досліджувала особистість митця і враховувала 
спадковість, вплив родини та середовища, антропологічні властивості, 
сенсорні й моторні властивості, почуття, темперамент, мотиви творчості 
тощо. Інакше кажучи, біографія душі або ж – психологічна біографія. 
Разом із традиційними деталями до портрету письменника, інформація 
про психічні стани і вияви має стати, на наш погляд, необхідним атри-
бутом уявлення про митця. Цілком аргументованою виглядає й думка 
В. Фащенка, який твердить, що «…з психологічної точки зору необхідно 
розширити поняття «портрет» і включити його в сферу того, що тепер 
дедалі частіше називають «видимою мовою душі», яке через складний 
комплекс міміки, пантоміміки відтворює діалектику психічних станів і 
психологічних властивостей…» [16, 94] . 
 Тож сьогодні поруч із активізацією історико-літературних 
досліджень, зумовлених необхідністю посттотолітарної реабілітації, 
можемо говорити про спробу повернення літературознавства у рус-
ло осягнення світу душі митця, про пріоритет психоаналітичних 
пошуків. Щоправда, зазначимо, що поняття «психоаналіз», яке увійшло 
в науковий обіг із чіткою вказівкою на доктрину 3. Фройда та його 
послідовників, бачиться нами значно ширше, у розумінні повнофор-
матного психологічного аналізу, який враховує увесь спектр психічних 
проявів того чи іншого письменника: його темперамент, характер, 
емоційно-вольову сферу, спрямованість і, як наслідок, особистісну 
структуру.
 Питання, яке неминуче виникає, коли намагаємося підібратися 
ближче до постаті творця, розгадати таємницю творчості або ж беремо-
ся за іще складніше завдання – таємницю його особистості, пов’язане 
із матеріалом, що дає право говорити про об’єктивність. Відсутність 
«об’єкта вивчення» (живого письменника), неможливість проведен-
ня серії тестів, розроблених психологами, що дають змогу з’ясувати 
ті чи інші психічні характеристики, компенсується феноменом митця 
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як духовної субстанції, яка, на відміну від, умовно кажучи, нетворчої 
натури, залишає по собі «сліди», «відбитки» своєї душі. Як зауважує 
Леся Українка у часто цитованому листі до І. Франка з приводу пое-
ми «Одержима», над нею, як і над адресатом, тяжіє фатум писати: «То 
досить страшний фатум, бо він заміняє діла в слова! [...] Зате, правда, 
наші слова стають нашими ділами і судять нас люди «по ділах наших» 
[15, 108].
 Процес «залишання відбитків» особливо активізується в добу fi n 
de siecle. Зумовлено це передусім глибинним психологізмом, інтересом 
письменства кінця XIX – початку XX століття до внутрішнього світу 
людини, яка виривається із обтяжливих соціальних, побутових, вузь-
ко етнографічних пут, пориваючись ins Blau. Саме в цей час у худож-
ника слова з’явилася можливість відійти від служіння певним ідеям і 
прийти до самоідентифікації, екзистенційного самозаглиблення, яке 
виявляється у процесі художньої нарації.
 Поштовхом до активізації цих процесів у мистецтві стає розвій 
психології, яка здійснила безпрецедентну спробу зануритися у досі 
незбагнені таїни свідомого й підсвідомого. У той же час література 
стає матеріалом для її дослідів. Найзагадковіший із феноменів буття – 
людська душа – стає одночасно матеріалом і для наукового дослідження, 
і для художнього втілення. При цьому художній текст, як ніколи досі, 
віддаляється від поняття, на якому трималася реалістична традиція, – 
«типізація». Яскрава індивідуальність приходить у літературі на зміну 
яскравому типовому, а митці, цілком у дусі Ніцше, «змінюються і спря-
мовують свої погляди на самих себе» [9, 115]  (курсив наш. – С.М.). 
Тож цілком закономірно, що наблизитися до окреслення психології 
окремого письменника, а саме це є нашим надзавданням, значно легше, 
опираючись на здобутки доби, заангажованої індивідуалізацією, аніж 
на періоди, коли перед мистецтвом слова стояли інші завдання. Адже 
«реальна психологія (психологізм у мистецтві), – як запевняє М. Мокли-
ця, – починається там, де мова йде про внутрішній світ конкретної, 
неповторної особистості» [7, 134] (підкреслення наше – С.М.). Ви-
ходячи із системного принципу мистецтва як духовної субстанції, з 
певністю можемо сказати, що «конкретна, неповторна особистість» 
корелюється із психологізмом у творчості, із системою прийомів, які до-
зволяють відбити реальні психічні явища у художній формі. Крім того, 
«письменники-модерністи відрізняються від митців попередніх епох 
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тим, що не намагаються видати умовну психологію за реальну. Вони 
чітко поділяють героїв на умовних (змальованих одним штрихом, зовні, 
таких, що бачаться читачем лише у зовнішніх проявах) і психологічно 
вірогідних, а отже таких, що мають психологію, спільну з авторською» 
(курсив наш. – С.М.). Отже, художні твори доби модернізму, як у жоден 
з інших періодів в історії української літератури, є достовірним джере-
лом інформації про психосвіт митця, в них відбиваються його душевні 
порухи, емоції, почуття, спрямованість, а за прискіпливого прочитання 
– і ціла його особистість.
 Безумовно, художній текст – це явище автентичне, у кожному 
елементі якого проступає іпостась автора. Та у той же час абсолютизува-
ти його як єдино можливий варіант експлікації було б щонайменше не-
ефективно: «Художній текст (і тільки) теж не може бути вичерпним 
джерелом для пізнання особистісної сутності митця: текст творить-
ся в процесі праці, а на цей процес впливає безліч політичних, соціальних, 
психологічних чинників, котрі здатні як формувати, так і деформувати 
справжній «образ» письменника»  [11, 55] (курсив наш. – С.М.). Отож 
митець існує і поза текстом, точніше кажучи, і в інших текстах. Його 
психологічна структура простежується також у щоденниках, листах, 
спогадах сучасників тощо. Мемуаристика в цілому фіксує психічні 
прояви митця і дозволяє, на нашу думку, наблизитися до істини. Про 
важливість епістолярних, щоденникових і власне мемуарних текстів для 
експлікації особистості автора у літературознавстві написано чимало. 
Міркування з цього приводу носять як загальнотеоретичний так і при-
кладний характер. «Листи, щоденники, мемуари, – зазначає П. Громов, 
– наскільки б умовними, літературно обробленими вони не були – це 
документи, матеріали реального життя; використання їх [...] являє со-
бою установку на дослідження людини більш точно, інтимно, поглибле-
но й достовірно» [4, 12-13] . Листуванню у спеціальних дослідженнях 
[див.: 8] та опосередковано у висловлюваннях того чи іншого вченого чи 
письменника відводиться особливе місце. Найпродуктивнішим з огляду 
на завдання нашого дослідження є так званий «лист-визнання» – термін 
запропонований польським теоретиком епістолярного жанру С. Сквар-
чинською [19] . Оскільки це явище у «чистому» вигляді майже не існує, 
то можемо говорити про вкраплення «зізнань» у «листах-напівдіалогах», 
«листах-розмовах» (за її ж класифікацією) тощо. Кінцевою метою тако-
го виду нарації є потреба сповіді автора перед самим собою. Ось чому 
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лист стає неоціненним джерелом розкриття внутрішнього світу митця. 
«Не вимисел, не захоплюючий сюжет, не художні образи ваблять до 
себе читачів у листах, але дорогоцінні подробиці життя їх авторів, їх 
прикрощі і радощі [...]. Листи розкривають особистість письменника в 
усій її складності, суперечливості й неповторності» [6, 3] (курсив наш. 
– С.М.). Отож, ми твердо переконані, що об’єктивність народжується на 
стику різних джерел інформації. 
 Зауважена Г. Сиваченко проблема «становлення психоаналі-
тичного дискурсу» В. Винниченка  – досить актуальна з огляду на 
психоаналітизацію сучасного літературознавства [12, 141-150]. На рівні 
завдання, яке ставимо перед собою в книзі, переформулюємо її як «ста-
новлення психоаналітичного дискурсу винниченкознавства», тобто, 
спробу осягнення психічного буття письменника. Прагнення долучити-
ся до створення наукової біографії, яка б охопила життя письменника у 
зовнішніх (власне біографія) і внутрішніх, психічних (психобіографія) 
виявах, представила повною мірою взаємовпливи буттєвої і творчої 
сфер, є серйозним мотивом до його виконання. Результат дозволить, на 
нашу думку, наблизитися до розуміння феномену неординарного мит-
ця, розкрити таємниці його творчості, вирізьбити портрет непересічної 
особистості, і в результаті – віддати належне В. Винниченкові. 
 Перші серйозні кроки в цьому напрямку вже зроблені, про що 
свідчать як мінімум два підрозділи в монографіях, що вийшли останніми 
роками: «Становлення психоаналітичного дискурсу: Винниченко і фрей-
дизм» у книзі Г. Сиваченко «Пророк не своєї Вітчизни» (2003) і «Я хочу 
возвеличити собою українське...» (Психологічний портрет Володимира 
Винниченка)» у дослідженні В. Панченка «Володимир Винниченко: па-
радокси долі і творчості» (2004) та наші статті, присвячені проблемам 
психопоетикального аналізу мегатексту Володимира Винниченка.
 Подальші шукання у цій царині залежать від двох чинників: роз-
робки методології психологічного аналізу особистості носія художності 
й охоплення якомога ширшого фактичного матеріалу. Перший – теоре-
тична площина, яка вимагає осмислення досягнень психологічної нау-
ки і кореляції зі здобутками літературознавчої, розроблений у першому 
розділі дослідження, другий – сфера практична і потребує від дослідника 
тонкого розуміння слова при роботі з мемуарами та художнім текстом. 
Матеріалом, який дозволяє виконати ці завдання, виступає мегатекст 
митця. 
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 У другому розділі маємо простежити у мегатексті В. Винни-
ченка окремі риси психічної структури письменника, які, як зауважує 
Г. Сиваченко, серйозно впливали «на формування його морально-
етичної позиції та емоційне забарвлення творів» [12, 143].  Щоденник та 
епістолярій В. Винниченка дають достатньо матеріалу для їх експлікації. 
Причому особистісна структура митця – це прекрасний зразок чіткої 
взаємодії зазначених у попередньому розділі компонентів: свідомості, 
підсвідомого й темпераменту, які виявляються у поетиці його творів.
 Хто ж він, Володимир Винниченко? Вольдемар, В. Деде, 
В. Дедевич, Ді? Ім’я, псевдоніми, прізвиська, хто ховається за ними? 
І чи лише конспірація вимагає такої багатоманітності проявів? Чи, може, 
справжній мистецький талант сусідить у ньому з даром перевтілення, 
а здатність до самоосягнення – із неможливістю пізнати себе до 
підсвідомих глибин? Адже недаремно здивування викликає кожен з ду-
шевних порухів, досі йому невідомих. «Ні, я абсолютно себе не знаю, 
– напише він у листі до дружини. – В мені, здається, сидить з десяток 
людей цілком різних» [2, 71]. 
 Побачити усі «Я» письменника і є найскладнішим завдан-
ням для дослідника. «Сліди», залишені в мегатексті, які вказують на 
особистісні прояви В. Винниченка, досить виразні, ось тільки «читати» 
їх варто дуже уважно, пам’ятаючи про «маски», звіряючи одне джере-
ло з іншим, і десь на стику різних інформаційних пластів підходячи до 
істини. 
 Акцентуючи увагу на окремих рисах темпераменту, ми 
накреслюємо перспективу у створенні повної картини психосвіту В. Вин-
ниченка. Таке завдання не є власне психологічним: психобіографія – не 
самоціль, а засіб досягнення літературознавчої мети. Адже, враховую-
чи потужне психоавтобіографічне начало його творів, особливо ранньої 
драматургії та романістики, можна з впевненістю говорити про кореляцію 
його особистісних проявів і особливостей художності. Як зауважує 
Е. Геннекен, «немає такої естетичної (виходячи із концепції засновни-
ка естопсихології, естетичне цілком можна трактувати як «поетикаль-
не». – С.М.) властивості, яка не знайшла б собі відповідної психологічної 
особливості; а ця остання в свою чергу відповідає певним видозмінам в за-
гальному механізмі свідомості» [3, 21].  Враховуючи те, що цитована праця 
французького дослідника видана у 1888 році, до відкриття З. Фройдом теорії 
підсвідомого, можемо скоригувати думку, додавши «і підсвідомого». 
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 Мегатекст В. Винниченка дає змогу зазирнути і в цю сфе-
ру. Її таємниці розкриваються як у хрестоматії з психоаналізу у 
психоавтобіографічних творах і щоденникові. Саме там на рівні 
вербалізованих підсвідомих проявів простежується тонкий зв’язок між 
психічними процесами і їх реалізацією в мистецькому акті. Зупинімося 
лише на одному із зразків такої співвіднесеності, поміченому при 
аналізі драматичних творів В. Винниченка. Мова йде про кардиналь-
ну зміну, яка відбулася у наративній стратегії письменника. Почи-
наючи від п’єс «Дизгармонія», «Щаблі життя», «Великий Молох» до 
п’єси «Memento» (1909) носієм авторського начала незмінно виступає 
чоловік, у позиціях та психічній структурі якого вгадується запаль-
ний, заангажований на активні зміни в морально-етичній та суспільній 
сферах Володимир Винниченко. Але художні експерименти, а саме в 
них «дограє» свої життєві мефістофельські ігри митець, не дають по-
зитивного результату. Його герої-чоловіки не витримали випробування 
на міцність у реалізації на ділі проголошуваних ідей і принципів. За 
З. Фройдом, подібний стан приводить до необхідності компенсації. 
Адже «невдоволені бажання – рушійні сили фантазій, і кожна окрема 
фантазія – це здійснення бажань, коректура невдоволеної дійсності» 
[17, 86]. У В. Винниченка спостерігаємо витіснення одного авторите-
ту, у даному випадку – чоловічого начала, іншим – жіночим. На зміну 
Миронові Купченку, Зінькові, Кривенкові приходять Наталія Павлівна, 
Рита, Марія Ляшківська. Автор віддає перевагу неординарній жінці, 
здатній, нехай і ціною смерті (без мелодраматичних ефектів його те-
атр втратив би свою привабливість), але досягнути чистоти принципу 
«чесності з собою», якого протягом усього життя прагнув і дотримував-
ся В. Винниченко, досить часто – на шкоду самому собі й оточуючим. 
Та таким він уже був... 
 Орієнтуючись при дослідженні підсвідомої сфери письменни-
ка на класичний психоаналіз, не можемо залишити поза увагою едіпів 
комплекс, який, на думку Н. Зборовської, «може бути представлений 
[…] як психоаналітичний код для пояснення духовності, феномену 
творчої особистості і культури загалом» [5, 38]. У нашій ситуації – по-
яснення появи в текстах образу надзвичайної жінки, як носія авторської 
психоструктури. Автобіографічний «Федько-халамидник», «Кумедія з 
Костем», низка романів і драм, у яких прозирає психоавтобіографічна 
інформація, листи від матері, оприлюднені В. Панченком, дають усі 



27

ЛАБ ІРИНТАМИ  ЗАД ЗЕРКАЛЛЯ

підстави говорити про наявність такого комплексу у Володимира Вин-
ниченка. На відміну від М. Коцюбинського, для якого едіпова ситуація 
зумовлена, за класичним зразком, майже побожною любов’ю до матері і 
гострою неприязню до батька, що помітно прозирає як у мемуарних дже-
релах, так і в художніх текстах («Харитя», «Ялинка», де спостерігаємо 
прямий – у першому, і опосередкований – у другому, докори батькові 
за втрачену радість), у В. Винниченка непрості стосунки з матір’ю. У 
листах читаємо: «Ты, сын мой, почему-то меня давно не любишь…», 
«если ты, Володичка, не любишь и не жалеешь, как свою родную маму, 
то бог с тобой, я больше и писать не буду никогда…» [10, 13]. Чи не 
у «Федькові-халамидникові» відповідь на поставлені матір’ю у ли-
стах питання? Адже найтолерантніше, не кажучи вже про материнсь-
ку ніжність, звертання матері до Федька, в образі якого, безсумнівно, 
прозирають авторські риси, – «нещастячко», а частіше: «сибіряка», 
«люципере», «чом тебе чортяка не вхопила там у воді, ти, ідоляко!», 
«падлюко» та ін. І чи не в «Кумедії з Костем» проектує В. Винниченко 
своє повне неприйняття матері, вигукуючи устами «байстрюка» Кості: 
«У мене не було матері», яку, до того ж, уже символічно «вбито» ще у 
«Щаблях життя»? Відповідь на ці та інші питання постають при аналізі 
психосвіту митця нижче, та вже з наведених прикладів зрозуміло, що 
привід для створення образу надзвичайної жінки у В.Винниченка був. 
Тобто, поява у драматичних творах образу жінки, яка втілювала б його 
ідеал, – це своєрідна спроба компенсації його дитячо-юнацьких розча-
рувань.
 У книзі розкриваються окремі аспекти психосвіту В. Винни-
ченка – ми репрезентуємо принципи його експлікації і зразки підходу 
до підсвідомої сфери, темпераменту та характеру суб’єкта дослідження. 
Перспектива – повноформатний психологічний портрет у єдності 
свідомої та підсвідомої сфер душі одного з найоригінальніших і неорди-
нарних митців минулого століття, а на цьому прикладі – психопортретів 
митців доби модернізму, які, як у жодному з інших літературних 
напрямів, виявили своє єство у неперевершених за глибиною самороз-
криття художніх та мемуарних текстах
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ЧАСТИНА ПЕРША
ТЕХНОЛОГІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

ПСИХОПОРТРЕТА ПИСЬМЕННИКА
(на матеріалі психобіографії  Володимира Винниченка)

 Розуміння витоків високого творчого потенціалу В. Винничен-
ка неможливе без аналізу особливостей дитячих років митця. У дже-
релах і численних публікаціях з цього приводу спостерігається багато 
різночитань, які є навіть у біографічних довідках щодо місця та дати 
народження письменника. 
 У той же час дослідження вчених різних країн переконливо 
свідчать про важливість раннього віку в житті людини. З. Фройд, а 
за ним А. Адлер вважали, що особистість в основному формується у 
перші шість років життя, тому одним із основних завдань психоаналізу 
було «зняти покривало амнезії, яке огортає ранні роки дитинства» 
[80, 28]. Л.  Толстой стверджував: «Від п’ятирічної дитини до мене 
– один крок, від новонародженої до п’ятирічної – величезна відстань» 
[78, 242]. 
 Сучасна дослідниця психології творчості Д. Богоявленська 
підтвердила цю думку Л. Толстого. Вона експериментальним способом 
довела, що в дітей з високим рівнем креативності до 7 років практично 
сформовані найважливіші характеристики особистості [6, 54-56] .
 Значення цілісного уявлення про людину та її самосвідомість 
для аналізу психологічних питань біографії особистості розумів 
С. Рубінштейн. У фундаментальній праці «Основи загальної психології» 
він писав: «Людина лише настільки і є особистістю, наскільки вона має 
свою історію» [76, 684].
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УСІ МИ РОДОМ ІЗ ДИТИНСТВА

 Безперечно, Володимир Кирилович мав неабияку «свою 
історію», проте саме дитячі та юнацькі роки не стали, на жаль, об’єктом 
його рефлексій у Щоденнику, який він почав вести після 30-ти років, а 
до прямих спогадів про дитинство письменник взагалі вдавався вкрай 
рідко. 
 У книзі «Володимир Винниченко та його доба», яка з’явилася у 
Нью-Йорку 1980 року, Г. Костюк, спираючись на нотатки у Винничен-
ковому «Щоденнику», стверджував (помилково, як відомо нині. – С.М.), 
що дитинство письменника, принаймні до семи років життя, проходило 
на селі Великий Кут Єлисаветградського повіту. Кирило Винниченко 
(батько письменника) в дитинстві був чабаном, парубком їздив до Кри-
му по сіль, зупиняючись в Єлисаветграді, а на заїжджому дворі познайо-
мився з вдовою з трьома дітьми Явдохою Павленко, яка була старшою 
на п’ять років. Згодом вони побралися, а Володимир був їхньою єдиною 
спільною дитиною [38, 25].
 Ось і весь фактичний матеріал, який мають у своєму 
розпорядженні сучасні дослідники дитинства В. Винниченка. Справді-
бо, з погляду строгої формальної логіки, ми опинилися в глухому куті. 
Проте несподіване вирішення проблеми було підказане самим Винни-
ченком, в описі методу створення п’єси «Щаблі життя»: «Для цього я 
взяв уявну людину, риси котрої зустрічав в окремих людях, увів її в коло 
своїх почуттів та думок і примусив увійти в реальне практичне життя 
з цими висновками. Я написав п’єсу «Щаблі життя», в котрій описав ті 
наслідки застосування висновків до навколишнього життя, котрі я сам 
частково пережив і котрі логічно випливали зі стану речей» [18, 38].
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 Застосований письменником літературний прийом має чітку ек-
спериментальну основу та кваліфікується як експериментальний метод 
або «дослід в лабораторії». Ми вирішили ризикнути (також якість, за-
позичена в письменника) й побудувати наступну стратегію подальших 
розвідок. Ми «візьмемо» Винниченка-дитину, «введемо його у коло» 
різноманітних сучасних наукових теоретичних та емпіричних ідей, думок 
та досліджень закономірностей психологічного розвитку («спеціально 
створені умови»), а потім опишемо гіпотетичні «наслідки застосування 
висновків до навколишнього життя», котрі В. Винниченко «сам частково 
пережив» як суб’єкт власного життєвого шляху. Для цього звернимося до 
Щоденника та епістолярію митця. Квазі-суб’єктами «експерименту» ста-
нуть також персонажі його творів, їхні вчинки, думки, висловлювання. Ми 
спробуємо використати ідентифікації письменника з героями його творів 
методом зіставлення автора й літературних героїв (у психоаналітичному 
розумінні). Таким чином, ми не лише змоделюємо ситуацію формуван-
ня особистості В. Винниченка, але й спробуємо встановити причинно-
наслідкові зв’язки між психічними властивостями чи явищами, «котрі 
логічно випливають зі стану речей». Певна річ, наші судження та виснов-
ки будуть мати гіпотетичний характер.
 Наразі ми поставили запитання: що є особливим в дитячих роках 
митця, його сімейному вихованні? Що та які з подій і переживань дитин-
ства вплинуло на подальшу долю й творчість майбутнього письменника? 
І спробуємо показати, яким чином начебто незначні події та дитячі пере-
живання позначилися на життєвій долі й особливостях поетики В. Винни-
ченка.
 Отже, почнемо аналіз мікросоціальної динаміки становлен-
ня особистості В. Винниченка з його великої родини, розглянемо стилі 
батьківської поведінки, характер взаємин між матір’ю та сином, концепцію 
стосунків «батько-син», вплив сиблінгів і порядку народження дитини в 
родині. Провідними експертами в нашому «експерименті» будуть видатні 
вчені, ідеї і теорії яких є надбанням у світовій психологічній науці. 
 Родинні стосунки, що виникають усередині сім’ї, визнають-
ся вченими ключовими у формуванні особистості. Дійсно, сім’я має 
найбільший вплив на формування Я-образу дитини, оскільки створює 
соціальне мікросередовище її розвитку. Сімейна обстановка, кількість 
дітей, матеріальні статки, рівень розуміння й контролю, дисциплінарні 
заходи, стиль виховання – усе це впливає на психосоціальний розвиток 
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індивіда. Основні моделі: дитина – мати, дитина – батько, дитина – брат, 
дитина – сестра є прототипами, стосовно яких мимовільно оцінюються 
всі подальші зв’язки між людьми [81, 58-59]. 
 Дослідниками впливу стилів батьківської поведінки на дітей, 
факторів їхнього контролю та емоційної підтримки нащадків (А. Болдуін, 
Д. Боумрінд, М. Раттер, Е. Фромм, З. Фройд, Р. Фрейджер, Д. Фейдимен 
та ін.) були проаналізовані такі варіанти батьківських стилів, як автори-
тарний, ліберальний та авторитетний [73; 82; 79; 81].
 Як виявилося, авторитарні батьки вважають, що дітям не слід 
давати занадто багато свободи. У своїй виховній практиці вони всіляко 
обмежують самостійність дитини, позбавляють її права заперечувати 
старшим, прагнуть домогтися від неї показової дисциплінованості. Такі 
батьки унеможливлюють щиру близькість з дітьми, майже ніколи їх не 
хвалять, а тому й не дивно, що між прихильниками авторитарного стилю 
й дітьми рідко виникає почуття душевної прихильності.
 Ліберальні батьки, навпаки, дозволяють дітям робити все, що їм 
заманеться. Розуміючи необхідність і право дітей на самостійність, вони 
слабо регламентують поведінку нащадків, надають їм вдосталь свободи. 
Водночас такі батьки демонструють щиру прихильність, задоволення від 
спілкування з дітьми та гордість за їхні успіхи.
 Як бачимо, ці стилі батьківських впливів на дітей є протилеж-
ними, а тому цікавим є наступний висновок учених. Якщо виховні за-
ходи батьків суперечать один одному, то в дитини з’являється емоційна 
нестабільність і «доросла» схильність кидатися з одних крайнощів в інші. 
Це варто запам’ятати, оскільки викладена інформація допоможе нам 
розібратися у впливах на маленького Володимира з боку його матері та 
батька. 
 Спочатку проаналізуємо характер стосунків В. Винниченка з 
матір’ю. Їх можна назвати прохолодними. Судячи з усього, мати Володи-
мира була схильна до авторитарного стилю виховання. Можна припусти-
ти, що Євдокія Онуфріївна вимагала від сина дотримуватися встановлених 
норм і правил поведінки, критикувала, рідко висловлювала схвалення, 
психологічно принижувала, використовуючи образливі прізвиська. Учені 
стверджують, що в таких матерів хлопчики стають некерованими й агре-
сивними. У дорослому житті ті, до кого погано ставилися в дитинстві, 
частіше стикаються з психологічними проблемами, мають схильність до 
суїцидальності [39]. 
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 Як тут не згадати, що мотив самовипробування виявлявся у 
багатьох життєвих ситуаціях дорослого В. Винниченка. Відомо, що в 
молодості, перебуваючи в тюрмі за революційну діяльність, він здійснив 
спробу самоповішання, яка ледь не закінчилася його смертю. Потім, 
уже на волі, знову спробував стрілятися на очах у приятельок. У листі 
до Л. Гольдмерштейн від 18 квітня 1909 р. знаходимо ще одне свідоцтво 
суїцидального наміру: «Їдучи на Україну, я сам підписую свій смертний 
присуд. З першим же арештом я кінчаю своє життя...» [46].
 Спроби самогубства В. Винниченка можна було б поясни-
ти як окремий випадок «невротичного рішення» (К. Хорні), джерела 
якого криються в неусвідомлюваному або слабко усвідомлюваному 
хронічному нервово-психічному напруженні. Такі психічні стани дійсно 
мали місце. Нема сумніву, і це підтверджують дослідження В. Панченка, 
що В. Винниченко відчував «неймовірні психічні перевантаження, до-
бре відомі професійним революціонерам, чия молодість минала в тю-
ремних камерах, у вічному ризикові й вічному напруженні...» [68, 38] . 
Але не лише це спричинювало суїцидальність В. Винниченка. До цього 
слід додати, що в нього була «неврівноважена, «буйна», страшенно че-
столюбна натура!» [68, 38] .
 Такими є й більшість персонажів його творів, які ціною власної 
смерті утверджують свободу своєї особистості, відстоюють свої пра-
ва та щирість почуттів. Узагальненою мотивацією самогубств героїв 
Винниченкових творів є прагнення здобути довіру людей, які «вірять 
лише смерті». Такий акт самовиправдання пострілом у голову став-
ся в оповіданні «Студент» (звернемо увагу на рік написання — 1907). 
Трагічними є сценічні біографії більшості дійових осіб п’єс («Чор-
на Пантера і Білий Медвідь», «Брехня», «Гріх», «Пісня Ізраїля (Кол-
Нідре)» тощо), які через неймовірні душевні страждання вдаються до 
самогубства «як до останнього порятунку від цього жорстокого, без-
глуздого, дріб’язкового, антилюдського, абсурдного світу» [63, 11] .
 На щастя, інстинкт смерті був подоланий В. Винниченком у 
процесі творчості, бо сама творчість — «унікальний психологічний 
феномен самопізнання та пізнання світу, що дуже часто виникає в 
супроводі загальнолюдського страху смерті і як бажання подолати 
смерть» [31, 278].
 Далі аналізуючи стосунки малого В. Винниченка з матір’ю, 
використаємо з метою їхнього глибшого осмислення відкриття 



34

ЧАСТИНА  ПЕРША

З. Фройдом едіпового комплексу. Едіпів комплекс, нагадаємо, означає 
поєднання любові й ворожості, які відчуває дитина до своїх батьків. 
Уперше це явище описане в «простій», або «позитивній», формі 
відповідно до сюжету драми Софокла. Позитивний едіпів комплекс 
трактується як бажання смерті суперника – батька тієї ж статі – і сек-
суальний потяг до батька протилежної статі. Пізніше З. Фройд виявив 
більш складний характер комплексу Едіпа й описав негативний його 
варіант, який виявляється в любові до батька тієї ж статі й ворожості 
до батька протилежної статі. Едіпів комплекс, на думку Н. Зборовської, 
«може бути представлений […] як психоаналітичний код для пояснення 
духовності, феномена творчої особистості й культури загалом» [31, 38] .
 Розмірковуючи далі в цьому напрямку, можна припустити, що 
відчуження Володимира від матері могло сформувати в нього так зва-
ний негативний едіпів комплекс (З. Фройд), який виявлявся насамперед 
у ворожості до неї.
 Наявність едіпового комплексу у В. Винниченка саме в його не-
гативному варіанті явно простежується у вище процитованих листах від 
матері. Звернімо увагу, не просто «не любиш», а більш афективно – «не 
жалеешь, как свою радную маму», що психологічно розшифровується 
як «не визнаєш взагалі за матір». І майже дитяча примха старої жінки: 
«то бог с тобой, я больше и писать не буду никогда...»
 Взаємини матері й сина могли значно ускладнитися ще в 
період, коли Володимир досяг підліткового віку. Можливо, саме тоді по-
глибилася «тінь між сином і матір’ю» [68, 14]. Дійсно, у період отроцт-
ва природно відбуваються швидкі індивідуальні та внутрішньо-сімейні 
зміни. Враховуючи природжений темперамент та обдарованість хлопця, 
не дивно, що зростання усвідомленості власної компетентності, потреб 
в автономії і самовизначенні могли набути для Винниченка-підлітка 
певної акцентуації. 
 Звернемо також увагу на те, що розбіжності з матір’ю, за твер-
дженнями вчених, підривають соціальну компетентність підлітків, 
усвідомлювану ними за межами сім’ї. А соціальна компетентність є 
основною складовою спроможності підлітка знаходити нових друзів і 
зберігати старих [39].
 Певною мірою підліткові трансформації Володимира на тлі 
досить складних взаємин з матір’ю могли стати основою його ди-
тячих психологічних травм. Сильні емоційні реакції, котрі зазвичай 
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демонструються в таких випадках, свідчать як про реальну наявність 
травми дитячої душі, так і про її маскування в неординарних учинках.
 Здається, занадто глибоко засіли у свідомості «Володич-
ки» давні звертання матері, спроектовані в образі матері Федька у 
«Федькові-халамидникові»: «сибіряка», «халамида», «люципере», «чом 
тебе чортяка не вхопила там у воді, ти, ідоляко!», «шибеник чортів», 
«стервин син», «падлюко», «пробий голова», «зайдиголова». Зважимо 
на те, що дитина сприймає образ матері всією повнотою своїх почуттів, 
материнське схвалення – найдорожчий скарб, її вербальні образи – 
жорстокіші від фізичних тортур.
 Зрештою, якщо уявити, що все це чули вуха обдарованої ди-
тини, нестандартного підлітка, самовпевненого юнака, яким, безпереч-
но, був В. Винниченко, то можна зрозуміти повне неприйняття сином 
матері, вкладене в уста «байстрюка» Кості: «У мене не було матері!». 
З погляду ображеного самолюбства можна навіть пояснити символічне 
«вбивство» матері головним персонажем Мироном Купченком у п’єсі 
«Щаблі життя». Між втратою довіри до всього світу та втратою матері 
В. Винниченком було обрано останню.
 Підліткова критичність мислення може мати також наслідком 
те, що підліток раптово починає бачити безліч недоліків у своїх батьків 
і не може уявити собі, як дві звичайнісінькі обмежені людини могли по-
родити такого унікального індивідуума – його самого. Цей тип роздумів 
підлітка Д. Елкінд назвав фантазією знайди [86, 12] .
 Інфантильні фантазії щодо сім’ї у фройдівському психоаналізі 
названі «сімейним романом», коли суб’єкт вигадує собі іншу сім’ю, 
«уявляючи свого батька знаменитим чоловіком, з яким мати мала 
таємний зв’язок, і себе, на противагу братам і сестрам, – сином батька 
іншого народу» [31, 15]. 
 Подібні фантазії, за З. Фройдом, травмована людина 
використовує як механізм психологічного захисту. Психологічний за-
хист трактується як система регуляторних механізмів, зумовлених гене-
тичною схильністю, зовнішніми труднощами й мікрокліматом у родині 
та соціумі. 
 Схоже, Винниченко-підліток несвідомо використовував такі 
відомі прийоми захисту, як інверсія, витіснення, ідентифікація. По-
яснимо ці моменти детальніше. 
 Суть механізму інверсії полягає у підміні відчуттів, думок, дій, 
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що відповідають справжньому бажанню, на діаметрально протилежні. 
Наприклад, для дитини, яка спочатку хоче отримати любов до себе 
матері, але не одержує цієї любові, характерним є провокування її на 
вияв хоча б негативної уваги до себе, тобто дитина навмисне викликає 
своїми діями ненависть матері до себе. Ця ситуація створює емоційні 
спалахи такої великої сили, що вони мають бути або інтегрованими у 
свідомість, або ж витіснені в несвідоме.
 Отже, підданий цензурі й відокремлений від свідомості матеріал 
набуває ознак витіснення. Цей матеріал можна забути на свідомому рівні, 
але він зберігається у несвідомій сфері психіки і впливає на свідомість 
опосередковано через емоційні та психосоматичні стани. За теорією 
З. Фройда, переживання, які відкидаються, усе ж таки володіють 
здатністю впливати на поведінку людини з неослабною інтенсивністю 
і без участі якого-небудь контролю свідомості. 
 За С. Гроффом, усі конфлікти або переживання-травми, витіснені 
з пам’яті у сферу індивідуального несвідомого, можуть з нього спливти. 
Емоційно заряджені спогади та пов’язані з ними фантазії, значущі події 
або обставини життя від моменту народження до теперішнього моменту 
людина може реалістично пережити знову [23].
 Тут варто згадати про момент, пов’язаний з часовими ха-
рактеристиками дії пригнічених спогадів. З. Фройд уточнює: 
«...несвідомі психічні процеси самі собою не належать до певного мо-
менту часу. Передусім, можна сказати наступне: вони не розміщуються 
хронологічно, час не вносить у них ніяких змін і до них не може бути 
застосовано поняття часу» [80, 162]. А це означає, що витіснені спогади 
В. Винниченка з роками не втрачали своєї емоційної сили й багато в 
чому визначали його життєвий і творчий шлях.
 Ідентифікацію можна визначити як психологічний захист у 
формі несвідомого ототожнення особистості з іншими об’єктами, зва-
жаючи на певну спільну властивість. Про це ми детальніше поговори-
мо трохи згодом, аналізуючи концепцію «батько-син» у Винниченковій 
родині, а в цій частині наших розвідок звернемося до досліджень 
Е. Фромма [82].
 Отже, повернімося до ситуації сімейного виховання В. Винни-
ченка через концепцію материнської та батьківської любові. Принагідно 
зауважимо, що вчені одностайні в тому, що на певному етапі розвит-
ку дитини для формування креативності необхідна безумовна любов 
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людини, яка її виховує. Зрештою, це створює умови для психологічної 
свободи та психологічної безпеки (за К. Роджерсом).
 Що ж до материнської та батьківської любові, то змістові ха-
рактеристики емоційної прихильності до дитини з боку матері й батька 
дав Е. Фромм. Він стверджував, що відмінність материнської любові до 
дитини від батьківської полягає у тому, що перша – безумовна, а друга – 
умовна. Мати любить своє дитя за те, що воно є, що воно – її дитина, без 
будь-яких «якщо», «і» чи «але». Материнська любов несе беззастережну 
позитивну увагу, яку не потрібно домагатися чи заслуговувати. Ця дум-
ка в конденсованому вигляді подана ще в З. Фройда: «Стосунки матері й 
сина – найчистіший приклад незмінної любові, не скаламученої жодни-
ми егоїстичними міркуваннями» [80, 203].
 Батьківська любов, за Е. Фроммом, зумовлена подібністю дити-
ни до батька своєю поведінкою, виконанням встановлених обов’язків, 
певними очікуваннями. Зумовлену любов тата можна домогтися, заслу-
жити, бо вона відкрита для впливу. Саме любов батька сприяє розвитку 
в дитини почуття власної сили та дозволяє їй зрештою стати авторите-
том для себе, звільнившись від авторитету батька.
 У родині Винниченків, на наш погляд, вплив батька – Кирила 
Васильовича – на особистісне зростання Володимира був сильнішим. 
Властивий йому ліберальний тип виховання виявлявся насамперед у 
тотальному позитивному ставленні до сина, демонстрації прихильності 
без критики й обмовок.
 До цього слід додати, що загалом стиль взаємодії саме батька 
з дитиною відрізняється від материнського. Батько, зазвичай, виявляє 
більше фізичної сили, активності й стихійності в стосунках з дитиною, 
він схильний до влаштування незвичних, енергійних, непередбачених 
імпровізованих ігор, котрі особливо подобаються малечі. 
 Мабуть, саме так і було з малим Володимиром. Уявімо, що потім, 
після метушні та рухливих вправлянь – хвилини вечірнього відпочинку 
поруч з батьком під возом на сіні, «яке кололо часом шпичками вбік 
крізь ряденце. Гарно, затишно, любо до того під теплим, сильним боком 
тата, що хотілося тоненько, тоненько з захватом і щастям запищати».
 Такі щемкі спогади В. Винниченка давно минулих днів можливі 
лише через присутність в емоційній пам’яті такого жаданого відчуття 
безмежного щастя. Ось ми й знайшли ту основу, яка дає змогу говорити 
про ідентифікацію Володимира саме з батьком. 
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 На думку З. Фройда, маленькому хлопчику властиво стежити 
за своїм батьком, за його манерою поводитися, одягатися, доглядати за 
собою, щоб згодом наслідувати його. Якщо в цей період хлопчик більше 
зв’язаний з батьком, ніж з матір’ю, то він інстинктивно переймає у нього 
манери та звички. А в тому разі, коли батько поводиться з ним не як з ма-
лям, а як з майбутнім чоловіком, у дитини будуть розвиватися справжні 
чоловічі якості.
 За механізмом наслідування Володимир несвідомо фіксував 
поведінку й певні риси характеру батька. Саме батько став для 
Володі значущою фігурою (рольовою моделлю), дієвим посередни-
ком соціалізації. А більш соціалізовані діти мають і більш розвинену 
Я-концепцію.
 Дійсно, у батька й сина було багато спільного в характері. 
Про надзвичайну амбітність Кирила Винниченка свідчить оголошен-
ня у газеті «Елисаветградский вестник» від 26 лютого 1896 року. Не 
маючи освіти, відповідних рекомендацій та досвіду, він тим не менше 
претендує на посаду «управителя имением» [60, 53]. 
 Віддзеркалювання прикмет батьківської самовпевненості 
вбачаємо також у листі Володимира Винниченка до редакції 
«Літературно-Наукового вісника» з прозорим натяком на те, що його 
поему «Софія» вже можна таки друкувати. «Гадаю, – припускає юнак, 
– що на кордоні не пропустили її, через те, що написав її гімназист, а 
гімназистам, відома річ, нічого ні писать, ні друкувать не можна. Те-
пер же я готовлюсь в університет, значить, не гімназист, а через се і 
можна» [61, 15]. Сумнів, висловлений В. Винниченком у листі, полягає 
нітрохи не в художній вартості власного твору, а в простій прикордонній 
формальності [60, 53].
 З віком такий відвертий юнацький Максималізм в оцінці своїх 
досягнень не зникає, а набуває певної глобалізації (автобіографічні тво-
ри, записи щоденника, епістолярій) у визначенні власної ролі в розвої 
української літератури, прагненні «возвеличити собою українське...». І 
то не була гіперкомпенсація невдахи, а твереза самооцінка й упевненість 
у спроможності служіння своїй нації. 
 До речі, прихильність до батька В. Винниченко зберіг до кінця 
життя. Емоційну модальність ставлення до нього спроектовано, на наш 
погляд, у ставленні Наталі Павлівні до свекра Карпа Федоровича (п’єса 
«Брехня»). Головна героїня, висловлюючи щире людське почуття до 
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цієї «затурканої життям» старої людини, зізнається, що вона вперше че-
рез Андрієвого батька відчула, якою щемлячою й пекучою може бути 
жалість.
 Часові перегуки з реальною родинною ситуацією В. Винничен-
ка можна відчути й у романі «По-свій». На цю обставину звертає увагу 
В. Панченко, який знаходить співвіднесеність художніх образів цього 
твору з персонажами психоавтобіографічного оповідання «Федько-
халамидник». Легко переконуємося в сказаному, цитуючи В. Панченка, 
який описує сім’ю головного героя роману, поета Вадима Стельмашен-
ка: «...мати поета Вадима Стельмашенка, який після дев’ятирічної роз-
луки з батьками повернувся із заслання дорікає синові: «Хай тебе, сину, 
господь судить, а жорстокий ти до нас...». Батьки Вадимові, які так само, 
як і Федькові, туляться в найманих кімнатках, потерпаючи, що їх звідти 
будь-коли може прогнати хазяїн-власник, мають уже знайомі нам риси: 
мовчазно-добродушний Стельмашенко-старший, мати – тепер уже 
постаріла, без того «нетерплячого свавілля в голосі», яким вона завжди 
воювала з добродушшям чоловіка. Що ж до Вадима Стельмашенка з 
його «буйною вдачею», то це мовби подорослілий Федько...» [68].
 А в «Щоденнику» В. Винниченка знаходимо нотатку доби 
еміграції від 20 липня 1931 року: «Про поворот на Україну писати до 
Харкова неможливо – можуть пояснити написання «Щастя» для цієї 
мети. А бідний наш старенький кротко і терпляче жде. Думає, що не 
хочемо його взяти до себе. Почекаю ще два місяці й буду писати не про 
поворот, а про випуск до мене батька. Тим покажу, що на поворот зовсім 
не рахую, що, навпаки, бачачи неможливість цього, навіть надовго осе-
ляюсь у Франції – адже й батька виписую до себе. Сподіваюсь, випу-
стять? Коли ж проти мого приїзду на Вкраїну нічого не мають або, може, 
хоч би наїжджати час від часу дозволили, набиратися повітря і тоді знов 
би пірнав в еміграцію» [84, 84].
 Отже, проаналізувавши материнську й батькову любов до сина 
в сім’ї Винниченків, можна припустити, що мати й батько Володимира 
ніби помінялися ролями у ставленні до дитини. Як ми вже говорили, 
батько традиційно любить нащадків «за щось», тобто за певні досягнен-
ня, за конкретні якості характеру, за відповідність очікуванням тощо. 
Батько ж Володимира любив сина, незважаючи на «жахливу» вдачу ма-
лого, любив тією «безумовною» любов’ю, яка, зазвичай, більш властива 
матерям. 
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 І, навпаки, мати – Євдокія Онуфріївна – ймовірніше, була 
схильною до емоційної депривації, була відчуженою, недосяжною 
для сина. Можливо, це було пов’язано із матеріальними нестатка-
ми, заклопотаністю утримуванням такої великої сім’ї, емоційною 
нестабільністю. 
 Здається, саме тому майже відсутні спогади письменника про 
матір, бо все, що її стосувалося, було болісно витіснене в несвідоме. 
Можливо, у відповідь на відчуття тривоги, пов’язаної із напруженою 
атмосферою у сім’ї, Винниченко-син мимовільно гальмував й усував 
зі свідомості недозволені думки, відчуття, травмувальні моменти. Як 
ми пам’ятаємо, за З. Фройда, психологічні травми перших п’ять років 
життя, що були витіснені зі свідомості й надалі перебувають в основі 
детермінації поведінки вже дорослої людини.
 Ще раз нагадаємо, що В. Винниченко ідентифікував себе з бать-
ком. Ототожнення є більш позитивним механізмом захисту, оскільки за-
вдяки їй відбувається процес інкорпорування (присвоєння) цінностей, 
установок та поглядів значущого іншого. Для Володимира такою мо-
гутньою у його очах людиною став саме батько. Це певною мірою 
пом’якшувало психологічне травмування дитини, проте слід ураховува-
ти при цьому висновки вчених про те, що, по-перше, «вилучений» бать-
ко перестає бути посередником соціалізації й авторитетною фігурою, 
а, по-друге, тісний зв’язок дитини лише з одним з батьків, безперечно, 
шкодить розвитку особистості [39]. 
 У контексті вищевикладеного можна говорити про те, що не-
звична й досить драматична родинна ситуація була не тільки передумо-
вою формування Я-концепції особистості В. Винниченка, але й знайшла 
свою розв’язку у творчості письменника. 
 До сімейних факторів прояву обдарованості відносять не лише 
впливи батьків, але й кількість дітей і значення порядку народження ди-
тини в родині. На порядок народження як основну детермінанту устано-
вок, що супроводжують стилі життя, звертали увагу А. Адлер, Ф. Галь-
тон, Ж. Годфруа [1, 79-111]. Останній наводить статистику, яка свідчить, 
що частіше креативними стають останні діти, тоді як інтелектуальними 
– перші. Цю закономірність дослідники пояснюють не особливостя-
ми дітей, а конкретними факторами виховання у сім’ї. Прихильники 
впливу сімейного фактора на креативність зауважують, що первістку 
приділяють більше уваги, бо він має виправдати амбіції батьків, на 
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нього покладається відповідальність за реалізацію батьківських 
очікувань. Становище останньої дитини унікальне, бо вона ніколи не 
буде «позбавлення трону» іншим сиблінгом і, будучи «малям» родини, 
відчуває увагу не тільки з боку батьків, але, як це буває у великих роди-
нах, старших братів і сестер. Останній дитині дістається більше любові, 
від неї менше вимагають, рідше обмежують в ініціативі. 
 Молодша дитина, за А. Адлером, може виявитися бунтарем, 
здатним до жорсткої критики суспільних традицій та усталених ієрархій, 
схильною до виявів захисту слабких людей у суспільстві. А. Адлер го-
ворив про останню дитину, як ту, що постійно бореться, як про можли-
вого майбутнього революціонера. Окрім цього, зазвичай, ця дитина має 
«пригодницький підхід до життя» і легко береться за нове [1, 86].
 У спогадах Розалії Винниченко читаємо, що від першого шлю-
бу мати Винниченка мала троє дітей: Андрія, Марію й Василя. Від шлю-
бу з Кирилом Винниченком народився лише Володимир. Таким чином, 
він був останньою дитиною у великій родині, але першою та єдиною 
для Кирила Винниченка [21, 14-15].
 Отже, Володимир був найменшим, мав двох старших братів і 
сестру. Всі разом вони утворювали особливу соціальну групу, яку вчені 
називають групою сиблінгів. Стосунки між ними дають кожній дитині 
досвід, який відрізняється від досвіду, набутого в спілкуванні з батька-
ми. Навіть якщо в сиблінгів велика різниця у віці, для наймолодшого з 
них не проходить дарма життя пліч-о-пліч з рівними собі за «сімейним 
станом» (діти однієї сім’ї). 
 Висловимо припущення, що Винниченку було знайоме солод-
ке відчуття «найменшенького». Пригадаймо хоча б оповідання «Віють 
вітри, віють буйні...», у якому маленький хлопчик Гринька є «царем і 
владикою». У своєму маленькому світі він «...цар і бог над речами й 
людьми, де слово й плач його закон для мами, тата, Гаврика, Рябухи-
Саньки, кішки Рудьки, собаки Жульки, для всіх стільців, скриньок, 
щіток, словом усього...» [11, 13].
 Про особливе місце Володимира в сім’ї говорить і В.Панченко: 
«Вдома хлопчику як найменшенькому дозволялося більше, ніж іншим 
дітям. Був він загальним улюбленцем, навіть пестунчиком» [68, 57].
 Діти-дошкільнята взагалі зосереджені на собі, а тому їхні 
думки спрямовані на те, щоб якомога більше дізнатися про себе. Вони 
порівнюють себе з іншими дітьми, бо знання про те, якими їх бачать 
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інші люди, є важливою сходинкою розвитку самопізнання. Оскільки 
найменша дитина звикає бути в родині «мазунчиком», то вона легко 
опановує маніпулятивні способи досягнення бажаного, демонстративно 
ображаючись або намагаючись зачарувати. Тому такими цікавими є мо-
менти змагання за лідерство шестилітнього Гриня і дев’ятилітньої сиро-
ти Саньки-Рябухи (оповідання «Віють вітри, віють буйні...»). Ці діалоги 
прописані настільки психологічно тонко, що не виникає сумніву: вони 
взяті із сокровенних схованок дитячої образної пам’яті письменника.
 Позитивним моментом зростання Володимира в сімейному 
«дитячому суспільстві» була потреба відрізнятися від своїх братів і се-
стри, визначити й закріпити власну «неповторну ідентичність».
 В. Винниченко як найменша дитина прагнув наздогнати стар-
ших, у нього, напевно, спостерігалася висока мотивація перевершити 
старших сиблінгів, а це стимулювало до пошуків іншого життєвого 
стилю, у якому він зміг би досягати вершин завдяки своїм власним 
індивідуальним здібностям. Різноманітні сімейні стосунки були першим 
«полігоном» маленького Володимира, бо, по-перше, сиблінги можуть 
розвивати взаємини, які іноді зберігаються протягом усього життя, а по-
друге, «гранична відвертість між сиблінгами дозволяє (незалежно від 
того, хочуть вони цього чи ні) випробовувати зльоти й падіння людських 
відносин на базальному рівні» [1, 345].
 Безперечно, на виховання Володимира мав вплив старший 
брат Андрій, який певним чином сприяв тому, що найменший на-
вчився читати («першим «букварем» для нього були принесені братом 
Андрієм, працівником друкарні, афіші, з яких він, бавлячись, вирізав 
літери і клеїв на стіні, питаючись у дорослих, що то за буква» [68, 13].). 
Пізніше Андрій матеріально допомагав Володимирові, який навчав-
ся у Єлисаветградській гімназії («За навчання в гімназії доводилося 
щорічно платити 60 рублів – суму, еквівалентну тисячі фунтів теляти-
ни на єлисаветградському базарі. Щоб наймолодший син спромігся за 
допомогою освіти перейти у вищий соціальний стан, батькові і матері 
час від часу доводилося звертатися по фінансову допомогу до старших 
дітей» [68, 45]).
 До речі, Володимир, ставши знаним письменником і маючи 
пристойні гонорари, підтримував грішми сім’ї своїх родичів.
 Аналізуючи мікросоціальну динаміку розвитку особистості 
В. Винниченка, не можна обійти увагою травмувальні моменти його 
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дитинства. Ми вже згадували про це побіжно, характеризуючи стосунки 
діади «мати-син». Зараз ми зупинимося окремо на концепції «батько-
син». І тут випливають певні аналогії дитячої травми й проекцій ди-
тячих фантазій З. Фройда, проаналізовані Н. Зборовською. Дослідниця 
відзначає, що на самоутвердження З. Фройда вплинув прикрий випадок, 
що травмував свідомість дванадцятилітнього хлопця (невідомий пере-
хожий на вулиці грубо принизив гідність його батька, а той не виявив 
очікуваної реакції на образу). Ця ситуація плюс бізнесова неспроможність 
батька сприяли гіперкомпенсації З. Фройда в інтелектуальному пізнанні 
«як єдиного способу успішної реалізації таємного бажання — по-
долання почуття неповноцінності, психічних травм та комплексів». 
Н. Зборовська підсилює цей висновок часовою проекцією: «У зрілому 
віці, коли виникло бажання психоаналітичну теорію перетворити на 
психоаналітичну світову практику (психоаналітичний рух), Фройд... 
мислив себе вождем інтелектуальної всесвітньої революції» [31, 16].
 А що ж травмувало чутливу дитячу душу В. Винниченка? На-
ближаючись до кризи середини життя (39 років), у письменника рапто-
во з’являється трагічний спогад: «3 дитинства, – згадував письменник 
у щоденнику 23 травня 1919 р., – з того часу, як поміщик Бодіско бив 
мого батька у себе в економії, як обдурив його, як визискував, як вигнав 
у землянку в полі, де я пас череду, – з того моменту вже прийнявши в 
душу собі зерно ненависти до соціяльного визиску, до Бодісок усякого 
ґатунку; потім усе життя організуючи те зерно в свідому, безоглядну, жа-
гучу ворожість до соціального, політичного і всякого панства; віддавши 
молоді роки тюрмам і вигнанням за це; мріючи про той час, коли можна 
буде схопити Бодісок і, нарешті, визволити з-під них усіх батьків пра-
цюючих, усіх обдурених...» [14, 68].
 Якщо у З. Фройда приниження батька призвело до відчуження 
від нього, то у В. Винниченка, навпаки, з’явилася потреба захистити 
«усіх батьків». Очевидно, що в результаті дитячої травми народив-
ся суспільний індивід. Це ще раз підтверджує його обдарованість, бо, 
зазвичай, в обдарованої дитини процес розвитку відбувається більш 
бурхливо, а особистісно-індивідуальні особливості виявляються 
раніше та більш яскраво, ніж у ровесників. А. Матюшкін визначив це 
як «психосоціальну чутливість», тобто високу емоційну чутливість, 
відповідальність, загострене відчуття справедливості, яке навіть 
випереджає моральний розвиток [58].



44

ЧАСТИНА  ПЕРША

 Ці якості стали визначальними в подальших учинках уже до-
рослого В. Винниченка. Своє повернення у вир політики після корот-
кого вимушеного відпочинку він пояснює «сумлінням» та «інстинктом 
соціабельності»: «Намічається путь на Голгофу. Треба, щоб знову чашу 
пониження, образ, тривог, боротьби було мною випито. Так вимагає 
те, що зветься «сумлінням». Цього вимагає те, що зветься «інстинктом 
соціабельності» [14, 353].
 Отже, ми завершили своєрідний психологічний «експеримент», 
змоделювавши можливі впливи оточення на формування особистості В. 
Винниченка і відстеживши, по можливості, зворотні зв’язки пережи-
вань і творчих спонукань письменника. Насамкінець, важливість про-
ведених розвідок підтвердимо думкою М. Варія [7, 167] щодо сучасної 
теорії об’єктних відносин (object relation theory), яка, на сьогодні є 
найпопулярнішою сферою психоаналітичного мислення. Фундаментом 
цієї теорії є ідея про те, що ставлення до улюбленого об’єкта й того, 
який людина ненавидить, долучаючи й значущих людей у її житті, – є 
будівельними цеглинками світосприйняття і світовідчуття особистості. 
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ФЕНОМЕН ГРИ 
У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОСТІ

 Творчу роль гри відзначали всі, хто спостерігав за нею. Граю-
чи, уважає П. Гальперін, людина пізнає свої можливості й прагнення 
[22, 252].  Творчість, за Т. Рібо, є одним із видів гри [74, 36]. З погля-
ду М. Бахтіна, основною особливістю гри є те, що вона спрямована на 
реалізацію емоцій. У грі дитина може «відреагувати» негативні емоції, 
зняти напруження через механізм катарсису [5].  Ще один важливий мо-
мент щодо заявленої теми ми пов’язуємо з ідеєю про те, що гра з часом 
не зникає, а відроджується у творчості та втілюється у мистецтві, котре, 
«які суспільні функції воно собі не приписувало б, завжди залишається 
грою» [3, 171]. 
 Спробуємо пояснити вплив ігор і дитячих розваг неординар-
них особистостей на їхнє становлення як творчих суб’єктів на прикладі 
В. Винниченка. Як ілюстративний матеріал, ми будемо використовувати 
наявні в мегатексті митця факти й свідчення з реального життя пись-
менника, а також характеристики домінантних рис і вчинків героїв його 
оповідань про дітей. Психологічний діапазон, у якому існують дитячі 
персонажі оповідань В. Винниченка, дає змогу виділити в них провідні 
характерологічні риси, що були притаманні й самому письменнику. Ці 
твори мають ті ж просторово-часові межі, у яких проходило дитинство 
самого письменника. На героїв дитячих оповідань можна проектувати 
й певні враження В. Винниченка: впливи соціального середовища, мо-
раль вулиці, коло друзів і динаміку стосунків у дитячих групах.
 Для рухливого й нестримного Володимира гра була своєрідною 
праформою творчості, таким собі «полігоном», на якому розігрувалися 
маленькі драми людських стосунків. Види ігрової діяльності 
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майбутнього письменника були різноманітними: грав з хлопцями в 
ґудзики й цурки, запускав голубів, купався в Інгулі, шукав пташині 
гнізда й скарби, катався на ковзанах [68, 25].
 Проте була одна суттєва відмінність – Володимир грав ризико-
вано. Це були досить специфічні розваги, в яких він, незважаючи на те, 
що був дитиною, ставив перед собою цілком дорослі завдання з висо-
ким рівнем домагань. «Перепливаючи якось із дорослими широкий ста-
вок, Володимир мало не втопився. Врятували старші. Іншого разу мчав 
верхи на коні попереду табуна – кінь злякався чогось, скинув малого 
вершника. Пощастило: коні, пролітаючи степом, не зачепили хлопчика 
копитами. Ще якось була подорож на ковзанах по замерзлій річці аж до 
Новомиргорода – це кілометрів сорок, не менше» [68, 26]. Ураховую-
чи потужні степові вітри, подорож на ковзанах по замерзлій річці була 
неабияким випробуванням. 
 «Комплекс бешкетника» яскраво простежується в багатьох 
оповіданнях письменника. Розваги та характери малолітніх героїв 
В. Винниченко описує так, ніби вони є продуктом власної «пам’яті 
дитинства», а не тільки витвором уяви дорослого митця. Безперечний 
автобіографізм літературних образів оповідань корелює з документально-
біографічними матеріалами дослідників життя й творчості письменни-
ка. Це надає нам сміливості в аналізі психологічного портрета В. Вин-
ниченка, спираючись на психологічну схожість героїв різних оповідань 
(«Федько-халамидник», «Кумедія з Костем», «Бабусин подарунок», «За 
Сибіром сонце сходить» ) та самого автора. 
 Принагідно звернемо увагу на «вагомий гуманістичний зміст» 
циклу дитячих оповідань В. Винниченка та їхню відповідність одному 
з головних оціночних змістових критеріїв художності, за Г. Клочеком, а 
саме «правдивості й глибині художнього зображення дійсності» [36, 4].
Відомо, що адекватне описання психології дитини й точне мотиву-
вання її вчинків і душевних поривів є досить складним завданням для 
дорослої зрілої людини. Це означає, що, дивлячись на дитину, ми не мо-
жемо відчути те, що відчуває вона, оскільки, сприймаючи, накладаємо 
на навколишній світ певне кліше з наших знань про нього та досвід 
спілкування. Саме тому К. Нойшюц пропонує дорослим спробувати по-
лежати на спині та уявити, що ти не спроможний вільно рухатися, проте 
нестерпно прагнеш бути ближче до людського тепла  [66, 187].
 А. Адлер радить хоча б протягом дня походити з різко заки-
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нутою назад головою, як це доводиться робити малюку, щоб роздиви-
тися дорослого. До цих пропозицій можна додати ще й те, що малюк 
пропорції тіла бачить у дорослого також зміненими. Десь угорі крихітна 
голова, а прямо перед носом пересуваються величезні ноги  [1, 54].
 Ці оригінальні пропозиції є слушними, проте неординарність 
Винниченкової «пам’яті дитинства» в тому й полягає, що бар’єри 
нерозуміння дитини дорослим зникають. Письменник не моралізує й 
не маніпулює, він, образно кажучи, ніби стоїть на колінах перед юним 
героєм, придивляється до нього й відтворює світ дитячими очима. 
 Придивімось пильніше до психологічних портретів героїв 
оповідань, аби зрозуміти художню проекцію власного дитячого 
світосприймання письменника.
 Про героя оповідання «Федько-халамидник» Федька ми знаємо, 
що то був заводій, шибеник, ватажок, який тримав своїх ровесників 
«трохи в терорі». Неординарність його характеру виявляється в потребі 
руйнування догм і правил, заміна їх «поезією незвичайних вчинків» 
[72, 23]. Взагалі «спокій був його ворогом...» [11, 304], цей Соловей-
Розбійник був постійно заклопотаний доведенням своєї зверхності над 
іншими (недарма ж полюбляв засідати на високих воротах «як Соловей-
Розбійник на дереві»). У «чистого розбишаки» потреба «що-небудь пе-
ревернути догори ногами»: то хатки з піску поваляє, то штовхана комусь 
дасть, то іде паперового білого змія однімать, там синяка підіб’є своєму 
«закадишному» другові.
 Деякі подробиці, що стосуються Федькових звичок, трапля-
ються і в спогадах про В. Винниченка, тим самим підтверджується 
їхня достеменність. Федько сидить у себе на воротях, як «Соловей – 
Розбійник на дереві, і дивиться. Він усе любить або по кришах лазити, 
або на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби скринька така зроблена. 
У тій скриньці й засада Федька». Це – з оповідання про «халамидника».
А ось рядок із спогадів, що мають вигляд як коментар до цитованого 
фрагменту: «над ворітьми подвір’я була дерев’яна скриня, у якій любив 
сидіти малий та слідкувати за тим, що робилося навкруги, не будучи 
помічений ніким. І коли хтось із дітей вертався з чимось їстівним, за 
чим посилала чужа мати, то малий Володимир, граючись у Солов’я-
Розбійника, зненацька вистрибував зі своєї схованки й вимагав дани-
ни. Він ніколи не забирав усього, а тільки невелику частину. І це не від 
жадності до ласощів, але для того, щоб показати свою силу, владність. 
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Коли бідний данник починав плакати, Соловей Розбійник вертав йому 
відібране, давав потиличника й відпускав» [21, 15].
 Проте найризикованішим учинком Федька стає перехід через 
скреслу річку. Заради того, щоб довести свою сміливість, спритність і 
перевагу над «делікатним, вихованим» хазяйським сином, Федько пере-
ходить крижинами через скреслу річку й так само повертається назад. 
Весняна річка – то неабияка природна стихія: «Лід тріщав, лускався, 
крижини лізли одна на одну, чисто було схоже на те, як женуть великий 
гурт волів» [11, 315]. І свідки цього дійства дивувалися, як вистачило 
духу «маленькій комашинкі» так безстрашно обдурювати «величезні 
шматки льоду, що з тріском лізли на неї, немов збирались розчавити на-
хабне живе створіння» [11, 316].
 Ризикована гра стає джерелом напруження й для іншого ге-
роя Винниченкового оповідання – Васька («Бабусин подарунок»), який 
спочатку під впливом ущипливих закидів Посмітюхи закинув срібного 
«ловкого карбованчика», а потім з ризиком для життя діставав «бабусин 
подарунок» із дірки в стіні над проваллям. І знову ми стаємо свідками 
«важливого хрещення неординарної особистості Васька в гарячій купелі 
життя» [56, 32].
 Які наслідки мали деякі розваги В. Винниченка, можна про-
стежити за проекціями з його оповідання «За Сибіром сонце сходить». 
Два десятирічних хлопчика Михась та Гаврик задумали «діло» гідне 
справжнього Кармелюка, котрий, як співалося у пісні, «багатих обдирає, 
а бідних наділяє». Михасеві з підготовкою «клопоту було по самісінькі 
вуха», а головне – дістати гроші на зброю. Одного пістолета (не цяцьку, 
не забавку, а справжнього) вже мав Гаврик. Наміри в хлопчаків були 
серйозні: «Не на забавку ж, не дзиґу ганяти йшли, а так що, може, й 
усього життя доведеться рішитися» [11, 254].
 Закінчилися пригоди та дитячі фантазії про геройські вчинки 
смітником, старими городами, холодними «водяними батогами» дощу, 
халамидниками, які їх жорстоко побили та пограбували. Нарешті, 
зустріч з батьками, які «вихором підлетіли до дітей... Але тут же й аж од-
ступили на мить: господи, та це ж не їхні діти були, та це ж страховища 
якісь стояли перед ними!! Обличчя роздерті, в крові, в болоті, запухлі, 
загиджені. Очі безживні, застиглі, як у мертвих риб, руки спущені, як 
в утоплених, з одежі стікають калюжі» [11, 282].  На щастя, «діло» за-
вершилося блаженним теплом, ніжним заспівом «За Сибіром сонце схо-
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дить, Гей там і заходить», глибоким сном. «Страх і одчай зовсім одста-
ли й лишилися в полі» [11, 285].  А що залишилося? Якесь невловиме 
відчуття: «Стало чогось втомно-втомно. І тоскно та тужно так, що впав 
би отак серед вулиці лицем у болото і гірко-гірко плакав би. Не того, 
що халамидники били, що пістолети й лопати забрали, що в страху та 
одчаю полем та довго блукали, а чогось іншого» [11, 283].
 Відповідь не це «щось інше» ми, здається, знайшли в щоден-
никових записах письменника від 4.03.1919 р.: « ...мудрий був той, 
хто склав легенду про древо пізнання добра і зла. Велика правда в тій 
легенді, яка за те пізнання виганяє з раю дитинства. Невже в цьому є вся 
рація людського існування? Хто ж це так нерозумно та жорстоко глузує 
з нас?» [20, 55].
 Як бачимо, герої оповідань В. Винниченка, як і сам їхній автор, 
діючи з повною віддачею та щирою почуттєвістю, наче випробовують 
життя, аби лишень засвідчити силу духу, вдовольнити тугу за героїчним 
ореолом. 
 Натура Винниченка-підлітка вимагала динаміки, свободи, ек-
стриму. Ризиковані ігри з елементами змагальності виконували для 
Володимира роль своєрідної ініціації – переходу особистості зі світу 
дитинства у світ дорослих. Саме в ризикованих розвагах молода лю-
дина уявляє себе всемогутньою, незалежною, самостійною. Поза 
грою, на думку дослідників, внутрішня реальність часто відзначається 
покірністю, наслідком якої для індивіда можуть стати відчуття 
безнадійності, безглуздя всього, у тому числі й життя.
 Схильність до ризикованої поведінки можна також пояснити запро-
понованим Д. Елкіндом поняттям персонального міфу [86]. Вчений уважав, 
що персональні міфи надають егоцентричним підліткам упевненість у тому, 
ніби з ними не може трапитися нічого лихого, що вони особливі, є винят-
ком із звичайних законів природи й житимуть вічно, керуючи долями про-
стих смертних. Можна припустити, що відчуття невразливості й безсмер-
тя, ймовірно, лежало в основі деяких найнебезпечніших форм поведінки 
об’єкта нашого аналізу. Крім того, дерзаючи, підліток зосереджує увагу в 
основному на перевагах ризикованих форм поведінки. Можливість утверди-
тися в очах однолітків зумовлює певну демонстративність дій В. Винничен-
ка та його літературних персонажів. «Гострі відчуття, відчайдушно-веселий 
бешкет, незвичайні вчинки, які ошелешують дорослих, зате викликають за-
хват у друзів, – його стихія» [68, 22].
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 Як зауважує О. Гуцало, «саме ризиковані форми самовия-
ву відповідали запитам Винниченка-підлітка, бо акумулювали в собі 
творчу переробку пережитих вражень, конструювали нову дійсність, 
підвищували самоповагу через фізичні, моральні та психологічні випро-
бування. Нема сумніву, що екстремальні ситуації допомагали Винничен-
ку «тримати у формі» й удосконалювати кмітливість, спостережливість, 
витривалість, впертість, цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, 
навички лідерства, наснагу в доланні перешкод» [25, 182].
 Щодо останнього, то про необхідність подолання спроти-
ву суспільства й самого себе у творчому процесі говорили багато 
дослідників. «Творчі дії завжди порушують наявний стан речей у 
суспільстві, незалежно від того, у якій сфері вони здійснюються й 
наскільки розуміє це сам творець» [65, 129].
 Творчість дорослого митця вимагає не тільки наявності тих або 
тих здібностей, але й певних особистісних якостей, які допомогли б до-
вести до кінця і відстояти задумане, довести своє право на нове бачення 
світу та його проблем в умовах нерозуміння або осуду. У грі подібні 
особистісні якості формуються природно й невимушено.
 Відзначимо, що Володимир «курити почав, ще будучи дити-
ною» [68, 13], а це за сучасними мірками є теж способом загравання 
зі смертю. Раннє куріння можна пояснити тим, що з діапазону норм і 
якостей дорослої людини В. Винниченко обрав саме те, що заборонено, 
сприймаючи куріння як вияв дорослості та свободи. Втім раннє куріння 
можна пояснити не лише демонстрацією відчуття дорослості. Є й інша 
сторона медалі. 
 Річ у тому, що серед механізмів психологічного захисту, за 
З. Фройдом, існує процес регресії, який описує повернення до більш ранніх 
форм поведінки як способу подолання стресової ситуації і тривоги. За 
К.Г. Юнгом, іноді для успішної адаптації індивід має регресувати, тобто 
звернутися до нижчого рівня несвідомого [85]. Маленька дитина, напри-
клад, починає ссати великий палець, гризти нігті, а в більш старшому віці 
індивід заміщує цю «дитячу» дію дорослим еквівалентом – курінням.
 За екстравагантними вчинками «жахливої дитини» приховувала-
ся вразлива душа, для якої бешкет – «то компенсація глибоко загнаного в 
підсвідомість відчуття ущербності» [56, 31]. Причому, як тонко підмічає 
В. Марко, внутрішня вичерпаність персонажа сублімується в зовнішню 
активність, а невпевненість – в акцентовану рішучість [56, 31].
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 З віком «репертуар смертельних номерів» В. Винниченка лише 
збільшувався й розширювався. Проте слід підкреслити, що значну ча-
стину енергії ризику було пізніше трансформовано в соціально корисну 
суспільну (революційну) й творчу діяльність.
 Судячи з усього, у дитячі та підліткові роки ніхто особливо не 
диригував спалахами дитячого натхнення Володимира. Завдяки певній 
свободі розвитку він здебільшого освоював та пізнавав навколишній 
світ через власну активність і власний досвід. 
 Це було вкрай важливим з погляду розвитку творчих потенцій 
майбутнього митця. Життя, підпорядковане обставинам, шаблоно-
вому виконанню соціальних ролей, життя-автоматизм, коли індивід 
має твердо засвоїти більш-менш вдалі стереотипи поведінки й надалі 
Максимально чітко наслідувати їх, не для В. Винниченка. Його шлях 
– життєтворчість, коли життєдіяльність, утілюючись у конкретних фор-
мах соціальної поведінки, стає адекватною характеру особистості й 
набуває форм самовираження. 
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ОСОБЛИВОСТІ 
ПСИХОСТРУКТУРИ МИТЦЯ

 Перековавшись на теоретичному рівні в необхідності вивчен-
ня психологічної структури митця задля глибшого осягнення особливо-
стей його художнього світу, на матеріалі практичному наблизимося до 
психічних основ особистості. Метою розділу є виявлення трьох основ-
них складових психіки В. Винниченка, а саме: свідомості, яка є суспільно 
сформованою і зорієнтованою, на рівні характеру, емоційно-вольової 
сфери і спрямованості, темпераменту – структури «природно-
набутої» та підсвідомості.

ПСИХОСОМАТИЧНІ ТА КОГНІТИВНІ 
МАРКЕРИОСОБИСТОСТІ:
ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
 Перш ніж характеризувати психосоматичну підструктуру 
особистості В. Винниченка, нагадаємо, що вона формується з очевид-
ною перевагою біологічного. У свою чергу біологічні властивості й 
механізми як генетично закріплена система є основою універсальної 
готовності людини до психологічного розвитку. До психосоматичної 
підструктури особистості вчені відносять генетичні, вікові й статеві 
особливості, а також темперамент і задатки. Зважаючи на складність 
цієї підструктури, ми обмежилися аналізом темпераменту як найбільш 
доступною для досліджень головною властивістю індивідуума. 
 Усі типи темпераменту можна схарактеризувати за переліченими 
нижче основними якостями: лабільність – розкриває швидкість 
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виникнення та перебігу збудження і гальмування; сензитивність – це сила 
впливу, яка потрібна, щоб зумовити в людини реакцію; реактивність – сила 
емоційної реакції на зовнішні та внутрішні подразники; активність – те, 
наскільки людина виявляє енергійність у житті й діяльності; темп реакцій 
– швидкість перебігу психічних процесів; пластичність – гнучкість, ступінь 
здатності пристосування до нових умов; ригідність – інертність, негнучкість, 
нечутливість до зміни умов; екстраверсія – спрямованість особистості на 
навколишніх людей, предмети, події; інтроверсія – фіксація особистості 
на собі, на своїх переживаннях та думках, схильність до самоаналізу, 
замкненість; емоційна збудливість – сила впливу, потрібна для того, щоб 
спричинити емоційну реакцію [7, 243].
 Інтраіндивідуальна підструктура розкриває особливості 
перебігу й вияву всієї сукупності психічних пізнавальних процесів 
індивіда (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, мова, увага та 
уява тощо). Отже, ми поставили завдання з’ясувати особливості 
перебігу психічних пізнавальних процесів, які визначали неповторність 
особистості В. Винниченка. 
 Враховуючи, що властивості нервової системи, особливості 
темпераменту більш-менш очевидно виявляються і «читаються» в 
поведінці людини, ми в процесі дослідження життя й творчості В. Вин-
ниченка звертали увагу на вияви зазначених якостей у письменника: 
працездатність (сила нервової системи), швидкість зміни збудження та 
гальмування (врівноваженість), здатність змінювати поведінку залежно 
від умов, швидкість переходу від однієї дії до іншої, від пасивного стану 
до активного чи ,навпаки, (рухливість). Докладно все це буде описано 
нами далі.
 Крім того, ми використали методику психологічної діагностики 
типу темпераменту [26, 562-565] для з’ясування генотипу В. Винничен-
ка. З’ясувалося, що темперамент письменника гіпотетично може бути 
поданий у таких пропорціях: 55,5% Х + 25,9% С+ 11,1% М +7,5% Ф. 
Отже, у В. Винниченка переважає холеричний темперамент (Х), до-
сить яскраво виявляється сангвінічний (С), у невеликій кількості подані 
якості меланхолійного (М) та флегматичного темпераментів (Ф). 
 Свого часу І. Кант спостеріг, що сангвінік і меланхолік – «темпе-
раменти почуттів», а холерик і флегматик – «темпераменти діяльності». 
Таким чином, синтетичний тип темпераменту В. Винниченка поєднує 
динамічність холерика й чуттєвість сангвініка.
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 Холеричний тип. Спробуємо змоделювати психологічний пор-
трет письменника, спираючись на з’ясовану пропорційну «вагу» кож-
ного типу темпераменту. Як ми вже визначили, у В.Винниченка 55,5% 
– «вага» холеричного темпераменту. Для цього типу притаманна силь-
на, неврівноважена, рухлива нервова система, яка відзначається пере-
вагою збудження над гальмуванням. Він вирізняється циклічністю та 
імпульсивністю. Холерик може повністю віддатися справі, завзято пра-
цюючи, енергійно переборюючи труднощі в досягнення мети, і раптом 
усе кинути. Приказка «Хто швидко сіє, той швидко збирає», здається, 
саме про холериків. Недарма, коли за В. Винниченком було встановле-
но негласний нагляд поліції, то в документах Київського жандармського 
управління він проходив під кличкою «Скорий» [41, 32].
 Непостійність настрою холерика та циклічність його поведінки 
вчені пояснюють неврівноваженістю вищої нервової діяльності, 
переважанні збудження над гальмуванням. Це яскраво простежується 
під час виникнення складних життєвих обставин і під час сильного 
емоційного збудження.
 Холеричний тип є підвищено збудливим і нестриманим. Але 
індивіди з таким темпераментом, коли в них є серйозні, позитивні 
інтереси, виявляють ініціативу, енергійність і принциповість у справах. 
Усю свою творчу енергію В. Винниченко спрямовував на дослідження 
проблем свого часу, пов’язаних з появою нових віянь у політиці, естетиці, 
моралі. Його темперамент сприяв надзвичайно активному впроваджен-
ню ідей, що видавалися близькими або потребували експериментальної 
апробації. Якщо ж таких інтересів немає, холерик схильний до афектив-
них переживань, роздратованості та нестриманості.
 Отже, для особистості з таким типом темпераменту прита-
манна підвищена збудливість та емоційна реактивність. Вона буває 
нетерплячою, прямолінійною, запальною та різкою у стосунках. За 
спрямованістю холерик – екстраверт, тобто прагне бути в центрі уваги. 
Проте в спілкуванні він непоступливий, хоче, щоб все було за його ба-
жанням. Холерик має неабиякі організаторські здібності, вирізняється 
великою життєвою енергією, але йому бракує самовладання; він запаль-
ний і нестриманий.
 Для холерика характерний високий рівень психічної активності, 
енергійність дій, різкість, поривчастість, стрімкість, сила рухів, їхній 
швидкий темп. Холерик схильний до неодноразових змін настрою, 
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запальний, нетерплячий, піддається емоційним зривам, іноді буває агре-
сивним. Він миттєво видає реакцію на негативну оцінку іншими його 
суджень і пропозицій.
 Сангвіністичний тип. Звернімося до сангвіністичних рис, вла-
стивих Володимиру Кириловичу. Висока лабільність і продуктивність 
при наявності можливості знаходити щось нове для себе свідчить про 
«вагу» сангвіністичного типу темпераменту у В. Винниченка (25,9%). 
Особистість із таким темпераментом вирізняється товариськістю, 
вільно й розкуто почувається в новому оточенні. Сангвінік швид-
ко схоплює все нове, легко переключає увагу, засвоює нові навички, 
прагне до частої зміни вражень. За несприятливих умов рухливість 
перетворюється на нестриманість, поспішність. При недостатньому 
рівні саморегуляції і низькій критичності рухливість виливається в не-
виправдану поспішність як у прийнятті рішень, так і у вчинках.
 З меланхолійного темпераменту В. Винниченко «взяв» такі 
риси: емоційну вразливість, схильність до астенічних емоцій; потребу 
в спокійному, звичному оточенні як умови успішної праці. З флегматич-
ного переліку рис і того менше: зосередженість, витривалість, стійкість 
уваги, здатність старанно й наполегливо працювати, дотримуватися 
виробленого розпорядку життя за умов високої мотивації щодо цього 
[7, 243-246].
 Судячи з проаналізованих індивідуально-типологічних 
відмінностей Володимира Винниченка, його можна віднести також до 
циклотимного типу. Характерними для нього, за Е. Кречмером, є такі 
риси, як величезна екстенсивність роботи, прагнення до узагальнень та 
опису конкретного наукового матеріалу, а також схильність до всього 
чуттєвого [30, 171].
 Індивіди циклотимного типу схильні до перепадів настрою, 
вони досить чутливі до станів довкілля (природа, погода, стан здоров’я 
тощо), здатні швидко переходити від пасивного безпосереднього спо-
глядання до активної популяризації здобутих ними знань, концепцій, 
ідей.
 Циклотимність Володимира Кириловича можна пояснити, 
передусім, перепадами в стані його здоров’я. Іноді він почував себе 
«хворим, у якого одна мрія: заснути цю ніч і не качатись до ранку з 
розплющеними очима. У якого одне бажання: могти завтра прожити до 
вечора без головної болі» [59, 16].
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 Про перепади в настроях і залежність праці від самопочуття він 
зізнається у листі до Є. Чикаленка із санаторію в Німеччині: «Та взагалі 
у мене зараз страшенно філософський погляд на світ, в дусі стоїків, – 
абсолютно все байдужим, нецікавим здається. Мене ніщо не здивує і не 
захопить. Що ж до кохання і взагалі полових питань, то я зараз надзви-
чайно моральний. І (щиро кажу) просто не розумію, як то можуть люди 
кохатися, можуть виробляти якісь акти. Це мені здається таким зайвим, 
гидким, брудним, що я цілком тепер розумію і проповідь Толстого, і 
моральність всіх добродійних, які сердяться на других за те, що самі не 
можуть. Якби я міг, я б тепер написав щось в дусі Сергія [Єфремова] і 
обрадував його хоч раз. Та на жаль не втну» [47].
 Проте навіть у стані філософських роздумів він не втрачає 
грайливого оптимізму: «А як зможу втнути, то, певне, цей рідкий стан 
мій зникне і я, ,навпаки, цілком зрозумію знову тих, які виконують за-
кон природи як найінтенсивніше й екстенсивніше» (лист від 10 березня 
1910 року) [62, 31].
 Тут слід згадати побіжне зауваження Г. Сиваченко, що, гово-
рячи про особисте, інтимне життя письменника, слід урахувати думку 
російського філософа І. Кона, який вважає, що коли людству вдасть-
ся в XXI ст. розв’язати проблему чоловічої імпотенції, сублімаційна 
потужність культури ослабне, як і здатність до творення [77, 143].
 В. Винниченко несвідомо відчував свою циклотимічність. 
У листі до Розалії Ліфшиць від 21.08.1914 р. він аналізує свій стан, 
асоціюючи його із довкіллям: «У нас вітер і холодно. Я сиджу в хаті 
і слухаю, як плаче хвора дитина за стіною. Сонце світить в вікна, і на 
столі хитаються тіні дерев з улиці. Дзвінко й сухо цокотять за вікнами 
ноги прохожих по дошках. Сумно й самотньо. Вітер гудить і шелестить 
жовтіючим листом. Моя втома і слабкість не проходять. Я не знаю, що 
це таке. Стараюсь не піддаватись, і нема сили. Піду зараз у місто, буду 
ходить. Писать більше не можу, бо – писатиму нудну дурницю. Але ти 
не турбуйся, – в цій утомі є й хороше: ніжний сум і солодка безвладність. 
Я наче безвольно сунусь кудись, і те, що нічого не можу зробити проти – 
є дуже приємне» [51, 71].
 У Щоденнику письменник ретроспективно порівнює себе то з 
«диким кабаном», то із «сухою билинкою»: «...Я був як поле-цілина, яке 
буйно і щедро давало свої соки направо й наліво. Тепер треба йому й 
удобрення, і догляду, і розуму. А для цього насамперед потрібна воля, 
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яка в мене зовсім не вихована, дика, як бур’ян. Вона може кинутись на 
перепону диким кабаном і зараз же зламатись, як суха билинка» [14, 85].
Дійсно, інколи він «диким кабаном» конструктивно й дуже швидко 
відповідав на критику новим твором, але бували й періоди занепаду й 
зневіри, коли вистачало сил лише на емоційні висловлювання на адресу 
опонентів. Коли В. Винниченко добре почувався й був упевнений у своїх 
силах, то демонстрував готовність прийняти зауваження й відповісти на 
них зважено. «До уваги і критики відношусь серйозно й уважно, без 
сторонності і бажання що б там не було довести своє, – читаємо у листі 
до Чикаленка. – Але досі, мушу сказати, в моїх поглядах ще ніхто не міг 
мене збити» [52, 214].
 Проте є у нього й такі зізнання: «...я стомився. Кожну річ, яку я 
задумую для української публіки, я мушу перш усього перевірити, чи не 
викличе вона по головного обурення. І вже через це одне та річ стає нуд-
ною для мене, я кидаю її. Потім мені надокучили нотації критиків. Який 
би поганенький критик не був, він вважає за свій обов’язок за добрий 
тон, вилаяти мене (не розібрати думку, образ, картину, а тільки вилая-
ти). /.../ Це стало таким уже звичним і банальним, що я просто не можу 
читати українських «критиків». І мені хочеться спочити, зникнути, щоб 
мене забули і я забув усю цю дріб’язковість, злобність, роздратованість» 
[52, 216].
 У такі моменти, як зауважує Г. Костюк, В. Винниченко 
«самоізолюється від цілого світу, намагається не мати ні з ким контактів, 
жити з книгами, власними роздумами, з самим собою» [15, 13]. Зреш-
тою, письменника рятувала творчість. А компенсацією неприємних 
відчуттів від докорів критиків було те, що його твори не залишалися 
«під сукном», а доходили до читачів.
 Циклотимність В. Винниченка, а загалом і його життя, викликає 
у нас асоціації з міфом стародавніх греків про «фенікса». Фенікс кожен 
раз згоряв і відроджувався із попелу, щоб знову згоріти й знову стати мо-
лодим. Смисл у цьому вічному двигуні, за С. Максименком, зрозуміти 
неважко. Учений пояснює його так: «Енергія задачі і натхнення під час 
її розв’язування відновлює витрачену енергію. Навіть більше – ці дії 
створюють прибуток енергії, готовність до продуктивніших дій. Адже 
натхнення – спалах енергії в ту мить, коли хвиля енергії здіймається до 
максимуму. Відбувається ніби ядерний вибух. Він і осяює те, що було за 
межею відомого» [29, 612].
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 Нас цікавило, які саме індивідуально-особливі властивості були 
притаманні письменнику, коли він сприймав ті чи інші явища, осмис-
лював їх, формував цілісні розумові та почуттєві образи, виокремлю-
вав важливі елементи, мислив, з’ясовував причинно-наслідкові зв’язки, 
запам’ятовував, будував уявлення про світ, нові об’єкти, явища, процеси 
тощо. Ми проаналізуємо (в межах доступного) когнітивну сферу пись-
менника від сенсорних процесів до уяви.
 Вихідним рівнем когнітивної сфери психіки є чуттєве 
відображення об’єктивної реальності – відчуття та сприймання. Нам 
відомо, що з дитинства В. Винниченко привертав увагу дорослих й 
учителів своїми здібностями, вирізнявся поміж інших вразливістю, 
допитливістю, талановитістю. Усі його відчуття працювали на повну 
силу, потужно забезпечуючи його різноманітними враженнями. 
 У процесі пізнання навколишньої дійсності сприйняття пере-
ходить у спостереження. В. Винниченко був дуже спостережливим. 
Сергій Єфремов у своїй ґрунтовній праці «Історія українського письмен-
ства» про здатність В. Винниченка бачити нові сторони життя і нових 
людей писав: «Стихійно дужий талант з надзвичайно великою здатністю 
до спостереження, він, мов губка воду, вбірає в себе типові факти й події 
розбурханого життя і творить з них широкі образи громадського руху й 
характерні постаті його діячів» [27, 292]. С. Єфремов мав рацію, коли 
відзначав, що завдяки чарам свого таланту В. Винниченко змушував 
знов і знов переживати те, що вже «у заялозених фігурах» не торка-
лося свідомості міщан. Допитливий В. Винниченко «...сам дійсно і не 
менше мучився од нерозгаданих загадок, які ставило йому саме життя» 
[9, 294].
 Відомо, що Володимир Кирилович мав образотворчі нахили. 
Його хист яскраво виявився в малярстві останніх десятиліть життя. Та-
ким чином, можна припустити, що письменник був досить чутливим 
до сприйняття форми, пропорцій, співвідношення кольорів і світла. 
Займаючись малярством як художник пленерного спрямування, В. Вин-
ниченко робив численні екзерсиси, фіксував точно й достовірно реальні 
об’єкти, робив замальовки імпровізаційно-спостережувального харак-
теру. 
 Саме малярське обдарування письменника зумовлювало його 
здатність вільно й оригінально оперувати емоційно забарвленими зоро-
вими, слуховими, смаковими, дотиковими образами. Процеси взаємодії 
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відчуттів, їхня синестезія (взаємовплив зорових та звукових, зорових 
і тактильних образів) знайшли відображення у багатьох літературних 
творах письменника. В. Винниченко мав добре розвинену візуальну ре-
презентативну систему, а тому в його творчому доробку спостерігаємо 
перевагу яскравих зорових образів.
 Наведемо кілька прикладів з оповідань В. Винниченка, що 
увійшли до збірки «Краса і сила». «Старі товсті дуби широко розста-
вивши волохаті руки-віти, ніби приймали… в свої зрадливі обійми» 
[12, 498], «Життя плило… Убране в сміх і сльози, в радість і страждан-
ня… воно гордо лежало … на розкішних хвилях … і пильно дивилось 
в душу [12, 363],  «З неба злякано дивився... поблідлий місяць і, ховаю-
чись тікав, …з жахом озирався назад» [12, 467], «Небо грізно налягло 
грудьми на землю» [12, 743],  «Сірі хмари повзли клубами, на яких іноді 
блідою посмішкою танув світ захованого місяця» [12, 531],  «Дніпро 
підморгує своїми довгими козацькими вусами-хвилями» [12, 354], «Зорі 
кліпали, наче їм на очах стояли сльози» [12, 362].
 Проте є й оригінальні слухові образи: «Згуки … трусили тугу, 
засяяли радістю й … понеслись і закрутились у бойовому танці» [12, 
363],  «Степ дихає рівно» [12, 244],  «Жито привітно шелестіло … як ста-
ренька, любляча бабуся» [12, 710],  «Чути, як земля з небом розмовляє» 
[12, 72],  «В грудях хор соловейків співає» [12, 730]  тощо.
 Поліфункціональність таланту В. Винниченка яскраво 
виявляється у змалюванні ним пейзажів у творах. Письменник приділяє 
достатньо уваги особливому спектру людської чуттєвості – духовним 
зв’язкам людини й природи. Авторське сприймання природи досить 
колоритне й різноманітне. Від змалювання статичної природи рідного 
степового краю до експресіоністського динамічного малюнка великого 
урбаністичного міста. Пейзаж у В. Винниченка є формою вираження 
психологічного стану персонажа. Картини природи гармонійно впису-
ються в психологічні характеристики настроїв літературних героїв.
 У повісті «Краса і сила» тиша й спокій у природі співзвучні з 
пасивністю Ілька, який наче «завмер», «навіть дихання не почував він 
у собі». Гріло йому в спину сонце й «розливало якісь лінощі по тілі і 
байдужість до всього». Не лише настрій Ілька сугестується станом 
довкілля, навіть його дії, фізичні рухи залежать від природних явищ. 
«Тільки як сонце сховалось за хмару й на вулиці потемнішало, підвівся, 
зітхнув і пішов до хати. Пройшла ж хмара, виглянуло сонце, – Ілько 
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розлігся на широкій призьбі і знов почув його на собі, знов почув лінощі 
і байдужість». Отже, письменник влучно й економно схарактеризував 
основну рису Ілька – його байдужість [12, 22].
 Інша тональність природи в оповіданні «Салдатики!». Уже 
від початку створюється відчуття тривожного очікування, болісних 
передчуттів, прихованого страху. Дія відбувається холодного сірого ран-
ку. Звернімо увагу на те, що автор говорить про весняний ранок, про-
те вживає слово для позначення пори року – «мартовський ранок», а 
тому й пейзаж такий мрячний. «Хмари темним, густим димом нависли 
над селом і незграбними величезними клубками низько повзуть кудись 
далеко-далеко. Січе пронизуватий, тонкий дощик і сріблястим порохом 
покриває і хати, і землю, і жовто-зелену травичку, що з’явилась з-під 
снігу» [12, 407].
 Маленьким острівцем надії протикнулася жовто-зелена травич-
ка, проте марно, її враз покриває сріблястим порохом дощ. На краю села 
стоїть «велика валка селян і чогось чекає. Худі, бліді лиця їх похмурі 
і болісно-сердиті, які дивляться кудись у поле за невеличкий лісок, де 
ховається шлях із села. А з села то поодинці, то купками все підходять 
люди – чоловіки, діти, баби, навіть старі діди». Як бачимо, холод сірого 
вологого ранку передає пригніченість, душевну тривогу селян [12, 407].
 Прикметно, що на початку творів В. Винниченко, зазвичай, 
зображує пейзаж, створюючи цим певну атмосферу, тло, на якому почи-
нають розгортатися безпосередні події. Характерно, що в деталях опи-
суваного пейзажу ніби передбачуються певні переживання героїв, їхні 
відчуття й настрої, які вже потім уточнюються, вмотивовуються через 
діалоги або поведінкові вчинки персонажів. Пейзажні деталі, змальовані 
начебто в їхньому об’єктивному значенні, поєднуючись з виявом душев-
них станів героїв, набувають дещо іншого звучання: психологізуються, 
оживають, сприймаються в подальшому як свідки людських учинків чи 
подій.
 У своїй творчості В. Винниченко використовував синестезійні 
образи, які несуть певну підтекстову інформацію. Звукові образи сти-
мулюють появу зорових, тактильних асоціацій. Поєднання звукових 
образів із зоровими (кольоровими, світловими) активізують асоціативні 
процеси, гармонізують раціональні та емоційні механізми сприйняття 
твору, додають йому смислової та змістовної поліфонії.
 На особливу увагу заслуговує музичний «слух» В. Винниченка, 
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представлений у прозі образами музичного мистецтва. У повісті «Краса 
і сила» пісня з’являється синхронно з першим знайомством із персо-
нажами. Мотря, розмовляючи з Ільком, одночасно з тривогою чекає на 
Андрія, який дійсно невдовзі з’являється, але спочатку чути його голос. 
Він співає, йдучи вулицею. Мотря підозрює у цьому певну хитрість («О! 
хитрий, чорт! Наче він так собі...») і собі починає співати. «Ой не ходи, 
козаче, до мене, Буде слава на тебе й на мене... – взяла вона м’яким, 
грудним сопрано, і сумні згуки чуло рознеслись по кутку і обізвались 
між високими вербами городів. Чоловічий голос зараз же змовк, і через 
декілька хвилин коло воріт показався середнього зросту парубок років 
тридцяти, в клітчатих, вузьких, навипуск штанях, у такім же самім 
піджаку, в картузі, які носять ляшки-прикажчики по економіях, і в чере-
виках на таких рипах, що їх було чуть ще тоді, як самого хазяїна їх ще й 
в вічі не видати» [12, 35].
 Поява музичного діалогу в цьому епізоді детермінована змістом, 
художньою ідеєю твору, а крім того, суголосна психології моменту. 
Андрій своїм співом демонструє силу й самовпевненість, розширює ме-
жами свого голосу свій психологічний простір, позначає об’єкти свого 
володарювання. Мотря, навпаки, приглушує свій страх «сумними згу-
ками». Завершив заспів Мотрі «Ой не ходи, козаче, до мене, Буде сла-
ва на тебе й на мене...» значно пізніше Андрій. А між початком пісні 
та її останніми рядками вмістилося ціле життя з бурхливими сценами 
ревнощів, жорстоким побиттям Мотрі, зворушливим примиренням і но-
вою сваркою. «Андрій ще раз вилаявсь і швидше пішов од хати, від якої 
навмисне голосно, якось нервово почулось: А я слави тої не боюся, З 
ким люблюся, – не наговорюся» [12, 36]. Психологічний стан героїв, 
їхній настрій, інтенції випереджальним способом віддзеркалюються в 
мелодиці, фабулі музичного сюжету. За умов абсолютного збігу виникає 
резонанс поглибленого переживання.
 Трапляється й асинхронність. В оповіданні «Раб краси» му-
зика увиразнює психологічну характеристику головного героя Василя. 
Апеляція автора до музичних образів допомагає зрозуміти природу 
емоційних поривів, пристрасті, прагнень, захоплень молодого хлоп-
ця. Деталізоване описання того, як Василь сприймає музику, виконує 
подвійну функцію. По-перше, робить динамічнішим сюжет оповідання, 
пояснює вчинки героя, а по-друге, виступає методом психологічного 
аналізу його особливого світосприймання.



62

ЧАСТИНА  ПЕРША

 Основу збірки «Намисто» становлять оповідання, заголов-
ки яких походять від назв народних пісень. До В. Винниченка пісня 
використовувалась як декоративна деталь етнографічно-побутового 
реалізму, як своєрідна пісенна символіка для позначення українського 
типажу образу героя. Оскільки зображення психологічного життя героїв 
не було головним завданням, а про їхні переживання та почуття мож-
на було здогадуватися лише через зовнішні вчинки та поведінку, то й у 
широкій апеляції в тексті до музичних образів потреби не було.
 У В. Винниченка ж навпаки, – музика в тексті бере активну 
участь, стає «дійовою особою». Письменник використовує пісню не 
як декоративну деталь, вона виконує роль своєрідного психологічного 
супроводу, допомагає герою усвідомити власні переживання й душевні 
порухи оточуючих. 
 «Своєрідним камертоном сюжету» [63, 193]  виступає музика 
в п’єсі «Базар». Спеціально для молодої революціонерки Марусі, врода 
якої чудодійно впливає як на жандармів, так і на ув’язнених, останні 
починають співати. Про зміну настроїв у їхніх душах свідчить «зміна 
репертуару»: на початку дії співали «Отця я зарізав», а з появою дівчини 
в кримінальних злочинців ніби пробуджується заснула свідомість, і ці 
загрубілі люди заводять волелюбних козацьких пісень – «Гей, не дивуй-
те, добрії люди» та «Ревуть, стогнуть гори-хвилі». Таким чином В. Вин-
ниченко поєднує красу та музику, які резонують в унісон й справляють 
подвійний ефект. По-перше, воскрешають ув’язнені душі злочинців, а 
по-друге, поглиблюють та передрікають трагічну розв’язку головного 
внутрішнього конфлікту Марусі (сприйняття нею власної вроди). 
 Відомо, що спостережливість у творчої особистості набуває 
ознак художнього бачення. «Мені зовсім не треба вглядатися у людину, 
щоб побачити її всю з голови до ніг, з усіма подробицями. Для цього 
треба тільки легесенько мазнути по ній поглядом», – висловлюється 
письменник устами Івонни («Лепрозорій») [70, 6]. Про специфічність 
сприйняття навколишнього творцем говорить Г. Клочек, уточнюючи, 
що «художнє бачення талановитого письменника проводить відбір із 
дійсності не суми ізольованих елементів, а впорядкованого комплек-
су предметів, явищ, між якими існують системні стосунки і зв’язки» 
[37, 27].
 Художнє бачення В. Винниченка сприяло виявленню ним спек-
тра проблем, які потім ставали основою художніх творів. Високий рівень 
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причетності до всього, що відбувалося, сприяв встановленню множин-
них зв’язків між явищами дійсності. Наприклад, з Винниченкового що-
денника ми дізнаємося, що він хотів написати твір про подружжя і що 
ця тема хвилювала його. Він зазначав у січні 1915 р. : «Ідея написати 
річ про шлюб все більше й більше опановує мною...Хіба не в силі лю-
дини утворити союз з другою людиною і прожити з нею в злагоді, в 
обопільній допомозі й співробітництві? Ми з Кохою рахували сьогодні 
шлюби, які знаємо, і з них 60 нещасливі, 4-5 щасливі й 5-6 під сумнівом. 
Чому ж це так? Невже справді закон співжиття чоловіка й жінки – це 
боротьба і ворожнеча? Яке природне виправдання цьому? В чому при-
чина такого явища? І чи вона одна, чи їх багато?» [14, 367]. Художнім 
втіленням дослідження проблеми нещасливих шлюбів став роман «За-
писки кирпатого Мефістофеля».
 Близьке знайомство з життям різних верств населення, 
соціальних прошарків і професійних груп давали можливість встанов-
лення несподіваних парадоксальних взаємодій у процесі пошуку й до-
сягнення поставленого художнього завдання. Цей процес нагромаджен-
ня множинності зв’язків, які обумовлювалися й збагачувалися світом 
вражень і роботою уяви, акумулювали діяльність інтелекту, створю-
вали найважливіші умови для формування пам’яті, відчуттів, інтуїції, 
«фонду підсвідомості». До речі, фонд підсвідомості вважається учени-
ми основним джерелом творчості. Саме його резерви, його схованки, 
активність його формування забезпечують неординарність творчого по-
шуку, неповторність результату творчої діяльності. 
 В. Винниченко постійно збагачував власний «фонд 
підсвідомості». Зустрічі зі знайомими, різні події або випадкові ситуації 
міцно закарбовувалися в пам’яті, фіксувалися в Щоденнику, ставали 
психологічним «літературним матеріалом». Відомо, наприклад, що ури-
вок щоденникового запису від 5 квітня 1919 року з незначними змінами 
був повністю перенесений до «Сонячної машини» (лист Макса Штора до 
Сузанни), а опис зовнішності незнайомої дівчини художньо трансфор-
мувався письменником при створенні образу Труди (запис 1921 року). 
Спостерігаючи, В. Винниченко помічав характерні особливості різних 
людей, його нотатки вирізнялися точністю й глибиною. Безсумнівним є 
й те, що його сприймання були емоційною забарвленими, опосередкову-
валися емоційно-естетичними асоціаціями. 
 Тип сприйняття й спостереження В. Винниченка був аналітико-
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синтетичним. Для цього типу властиві намагання людини зрозуміти 
основну суть явища та фактично його підтвердити. Особистості цього 
типу завжди співвідносять аналіз окремих частин з висновками, вста-
новлення фактів – з їхнім поясненнями [7, 306]. 
 В. Винниченко мав здатність до глибокого сприйняття потоку 
життя як матеріалу для творчості. Дослідники співвідношення життєвого 
матеріалу і змісту художньої творчості письменника (Н. Крутікова [40], 
Т. Маслянчук [57], Н. Миронець [59], С. Михида [62], В. Панченко [69], 
Г. Сиваченко [77] та ін.) вказують на наявність психоавтобіографізму та 
хронотопу його життєвої долі, відображених у творчості митця . 
 Про твори В. Винниченка як «своєрідний метароман його жит-
тя і політичної діяльності» говорить Г. Сиваченко. Сам же письменник 
давав для цього підстави, бо вважав, що «життя – це є роман, зроблений 
з надзвичайною мистецькістю. Читається він іноді повільно, іноді швид-
ко, часом – з нудьгою, часом з гарячим захопленням. Кожний новий день 
є нова сторінка цієї величезної книги. Жити варто, може, хоч би для того 
самого, щоб знати, що буде далі, які події, які інтриги, які несподіванки, 
чи то тяжкі, чи радісні, наавтував геніальний автор. А коли сам береш 
участь як одна з дієвих осіб цього твору, то тим паче хочеться знати, 
яку ролю маєш зіграти далі. І тільки цілком безсилі, винищені, отупілі й 
бездарні персонажі гублять найменший інтерес до життя і випадають із 
нього» [34].
 Фіксувати події життя та факти взаємодії із середовищем, 
зберігати результати цієї взаємодії у формі досвіду допомагала Винни-
ченку прекрасно розвинута пам’ять. З дитинства В. Винниченко мав 
«надзвичайно чіпку пам’ять» (В. Панченко) і здатність до мимовільного 
запам’ятовування (навчився читати непомітно для оточення). Це опо-
середковано свідчить про наявність у нього допитливості, незгасно-
го інтересу до подій і явищ життя, потягу до знань й дослідницької 
діяльності.
 Про високий рівень довільного запам’ятовування письменника 
можна говорити, аналізуючи ситуацію з навчанням та успішним скла-
данням екстерном екзаменів у гімназії. У студентські роки В. Винни-
ченко знову ж таки екстерном склав іспити й здобув диплом про вищу 
освіту на правничому факультеті університету. Це було можливим лише 
за умов, якщо процес запам’ятовування був осмисленим і спирався на 
глибоке розуміння наукового матеріалу.
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 У В. Винниченка гармонійно були розвинені як образна, так і 
словесно-логічна пам’ять. Припускаємо, що у нього найкраще була роз-
винена зорова образна пам’ять. Незвичайні зорові образи зазнають, як 
відомо, найменших змін під час зберігання в пам’яті. 
 Надзвичайно сильна образність – ознака пам’яті В. Винниченка. 
Як бачимо за наведеним уривком, образи його пам’яті набувають певної 
ейдетичності, тобто зберігаються в пам’яті, мов візуальна картинка, не 
втрачаючи живої яскравості й чіткості. Якби не ця властивість пам’яті, 
то й спогади про власне дитинство не мали б такого достовірного 
відображення на сторінках прозових творів письменника. Наприклад, 
Федька-халамидника з однойменного оповідання 30-річний автор, за 
припущенням В. Панченка, написав із самого себе [9, 277].      
 До індивідуальних особливостей пам’яті В. Винниченка слід 
віднести її високу продуктивність (вона пов’язана із сильним типом 
нервової системи), високу швидкість запам’ятовування (пов’язана з 
високою рухливість нервових процесів), добре розвинену мимовільну 
пам’ять, а також міцність запам’ятовування. В. Винниченко, зважаючи 
на його письменницьку обдарованість, мав добре розвинену образну та 
словесно-логічну пам’ять. Завдяки образній пам’яті він запам’ятовував 
візуальні картинки з життя, кольори, пейзажі та краєвиди, обличчя, 
звуки, запахи. Словесно-логічна пам’ять давала Винниченку змогу 
запам’ятовувати великий обсяг інформації, поліфонію думок, суджень, 
абстрактного матеріалу, іноземних мов.
 Проте варто відзначити, що пам’ять митця досить своєрідно 
відображала, фіксувала й відтворювала пережите. За висновками 
В. Панченка, у щоденнику В. Винниченка майже немає спогадів, «ми-
нулий час – майже відсутній» [67, 25]. Ми думаємо, що це можна по-
яснити, насамперед, особливостями холеричного темпераменту пись-
менника. Врахуємо також установку письменника на продуктивне, а 
головне, швидке розв’язання потоку різноманітних проблем. Додамо до 
цього намагання В. Винниченка постійно рухатися вперед, динамічно 
долаючи будь-які перешкоди. Крім того, ми звернули увагу на думку 
Т. Гундорової про те, що митець віддзеркалював пошуки модерним 
індивідом сенсу свого буття «тут-і-тепер» [24, 19].
 У повісті «На той бік» письменник викладає власну теорію 
життя в ідеях проголошуваних доктором Верходубом: «Живи не так, 
щоб досягти атараксії, нірвани, царства небесного, чи земного. […] 
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А так живи все своє життя, наче ти через годину маєш померти. Май 
на годину від себе смерть і ти побачиш, як на цьому віддаленні ко-
жен момент життя стане тобі самоцінним, неповторним, прекрасним» 
[10, 109].
 Афірмування «тут-і-тепер» як найсуттєвішу онтологічну озна-
ку «нового» [24, 19] знаходимо й у щоденникових повчаннях письмен-
ника 24 жовтня 1914 року: «...з хвилин складається вся чаша твого жит-
тя. Не пий її, заплющивши очі й жадібно прагнучи все далі й далі в 
неусвідомленій надії, що попереду буде щось, що дасть тобі справжню 
радість. Не на дні чаші є життя, а в кожній краплині її. Отже пий її по-
малу, пам’ятаючи про те, що робиш» [14, 78].
 Інтелект. І літературні критики початку ХХ століття й сучасні 
дослідники акцентують увагу на своєрідності художнього мислення 
В. Винниченка, серед яких яскраво виявляються парадоксальність і 
драматургічність. 
 Зумисною парадоксальністю стилю письменника Л. Мороз 
пояснює тенденцію В. Винниченка до побудови динамічної фабули, у 
якій повороти й перепади в настроях героїв зумовлені неочікуваними 
психологічними несподіванками [63, 153]. Парадоксальність, на 
нашу думку, є підтвердженням оригінальності та глибини його мис-
лення, бо «кожен, хто глибоко вивчає свідомість, входить у сферу 
парадоксальності, до якої неможливо звикнути» [55, 75].
 Візьмемо це до уваги, але окремо зупинимося на інтелектуальних 
потребах В. Винниченка, його когнітивній обдарованості, 
проаналізуємо індивідуальні особливості мисленнєвих процесів пись-
менника.
 Передусім зазначимо, що В. Винниченко мав невичерпну по-
требу розумового самовдосконалення. Прагнення до письменницької 
майстерності стимулювало його на постійне підвищення компетентності 
через самоосвіту (пригадаймо самокритичне: «Я ж – неук»). 
 Можливо, первісним поштовхом до поповнення знань були 
амбітність та бажання довести свою правоту численним опонентам. 
Перебуваючи в Женеві наприкінці 1907 року, 27-річний В. Винни-
ченко почав вивчати французьку мову, теорію та історію світової нау-
ки, філософії і літератури. Згодом молодий письменник усвідомив 
необхідність удосконалення української мови. «Ось тепер я штудіюю 
укр[аїнську] мову, – писав Є. Чикаленкові в серпні 1912 року. – Я читаю 
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етнографічні матеріали і Словник Гринченка. Виписую слова, вирази 
й бачу, з страхом і соромом бачу, як я погано знаю свою рідну мову, 
бачу, скільки в ній є словесного скарбу, яким ніхто не користується. І 
пригадую небіжчика Гринченка, з якого я сміявся, коли він мені радив 
виписувать укр[аїнські] слова. Це була мудра, добра рада, до якої тільки 
через десять років я сам прихожу» [48, 140].
 Дуже швидко наполеглива самоосвіта дала продуктивні резуль-
тати: «Не тільки історикам літератури кінця ХХ століття, а й критикам, 
сучасникам В. Винниченка, впадала в око метаморфоза, що відбулася з 
його творчістю буквально через кілька років після дебюту» [67, 50].
 Варто підкреслити великий інтерес В. Винниченка до філософії, 
який створив йому імідж митця особливої філософської спрямованості. 
Аналіз філософсько-літературної та епістолярної спадщини мислителя 
дає підставу вважати, що він був добре обізнаний із сучасними йому 
філософськими, культурними й соціологічними ідеями. «Треба пізнати, 
– зазначав Г. Костюк, – те філософічне підсоння, у якому дозрівала його 
система думання. А це надзвичайно велика амплітуда людського думан-
ня. Від буддизму, через християнство, до Густава Лебона, Карла Маркса 
і Вільгельма-Макса Вундта» [38, 21].
 Прикметно, за твердженням Г. Сиваченко, що письменник, 
не маючи фахової філософської освіти, був стихійним філософом-
аматором, котрий завдяки філософії вивіряв як свої, так і чужі 
інтелектуальні набутки. У В. Винниченка «годі дошукуватись чистих 
філософських спекуляцій. Його філософські побудови виростають 
із безкінечних роздумів над власним існуванням, над політичними 
подіями, що відбувалися у світі та в Україні...» [77, 345].
 Відзначимо й інші індивідуальні особливості мислення 
В. Винниченка. Мислення письменника було досить критичним, він 
відстоював власні думки, не був схильним підпадати під вплив чужих 
поглядів, спирався на власний життєвий досвід і знання. В. Винниченко 
був спроможним побачити соціально-психологічну проблему там, де її 
не помічали інші. 
 Про когнітивну обдарованість В. Винниченка свідчить широ-
та його світогляду, чутливість до проблем, що хвилювали громадянство 
на межі XIX і XX століть. Про широту його мислення, інтелектуальну 
різнобічність свідчить здатність охоплювати думкою широке коло пи-
тань. В. Винниченко практично жодної проблеми не обійшов своєю 
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увагою, і кожну окремо або у контексті інших піддав глибинному 
аналізу в своїй творчій лабораторії. Перевагу письменник віддавав про-
блемам «нової» моралі, себто тих, що не «вписувалися» в традиційно 
український дискурс: шлюбу, спадковості, статі, інстинкту та розуму, 
мети та засобів її досягнення, чистого мистецтва тощо. 
 Дар образного мислення дозволяв В. Винниченку буквально 
кількома штрихами створювати пластичні нестандартні образи різних 
людей, помічати яскраві деталі, характерні риси. Описуючи складні 
характери, протиставляючи духовне й плотське, В. Винниченко не 
опускається до протиставлення чорного і білого, добра і зла, а нюансово 
простежує причинно-наслідкові колізії їхніх дій, розкриває «таємниці і 
загадки, що переповнюють душу людини» [67, 228].
 Непересічна оригінальність письменника була б неможли-
вою без творчої уяви. Її функція полягає у гнучкому вивільнені від 
тісних меж наявного досвіду, руйнуванні стереотипів і побудові ново-
го. Для уяви В. Винниченка надзвичайно вагомими були детальні та 
яскраві чуттєві (зорові, слухові тощо) образи. Творча уява письмен-
ника виявлялася в здатності виразних і яскравих бачень персонажів 
і сцен майбутніх творів, у легкості утворення асоціацій між словом і 
образом. Особливістю уяви В. Винниченка була її осмисленість, тобто 
відповідність образів літературних чи драматичних героїв певному при-
значенню. Нам здається, що глибина образу, його життєва достовірність 
визначалися В. Винниченком мірою вираження в ньому прихованої 
реальності. «В. Винниченко-художник, для якого надзвичайно багато 
важила «натура», «гарячий слід» подій, що ставали об’єктом художнього 
зображення, змальовував оточення, в якому сам обертався», – зауважує 
В. Панченко [67, 227].
 Сучасники письменника, як зазначає дослідник, поряд з 
непідробною щирістю та демонстративною відвертістю відзначали 
схильність В. Винниченка до фантастичних проектів, яка шокувала 
своєю нездійсненністю й утопічністю. Згадаємо хоча б ідею молодого 
революціонера підпалити панські маєтки в часи селянських грабежів 
1902 – 1905 рр. Оцінюючи цей «вельми красномовний епізод», В. Пан-
ченко пише: «В. Винниченкова бурхлива уява намалювала йому вража-
ючу картину: старий світ водночас згорає, щоб оновитися в огні». Для 
емоційної, легко збудливої, художньої натури політика «уява виявлялася 
дужчою за реальність, «охудожнюючи» її, змушуючи весь час прагнути 
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до трансформації цієї реальності, «підтягуючи» її до бажаного зразка...» 
[67, 24].
 Надалі уява В. Винниченка виявлялася в більш конструктивно-
му літературному та філософському напрямках. Поєднуючись із такими 
психічними процесами, як інтуїція і мислення, уява ставала основою 
повноцінної творчої діяльності. Принагідно зауважимо, що за якісними 
особливостями, зумовленими конкретними сферами застосування уяви, 
Т. А. Рібо виокремлює такий її тип, як уява у сфері утопії. Образи уяви 
тут відображають етичні та соціальні стосунки [7, 407].
 Саме роман В. Винниченка «Сонячна машина» був пер-
шим в українській літературі фантастичним романом-утопією. «Як 
письменник-гуманіст В. Винниченко глибоко вірив, що в людині, в 
людській спільноті цілої нашої планети переможе добро, правда, щастя. 
Він пристрасно, до самої смерті вірив, що людство вийде на радісний 
шлях сонцеїзму і вселюдського узгодження. Ідея людського щастя 
проймає всю його творчість від перших оповідань і романів до останніх 
і досі ще не друкованих творів», – писав Г. Костюк [9, 292].
 Глибина інтуїції, її дієвість у творчому процесі залежать 
від досвіду, яким володіє творець, широти пізнання світу, а також 
детермінується сферою його несвідомого. Дійсно, загальний обсяг 
невербалізованої активності В. Винниченка, його несвідомої роботи 
перевищувало те, що знаходило реалізацію у літературній творчості. 
Таким чином, визнаючи дар інтуїції письменника, апріорі констатуємо 
глибину його несвідомого. «Чим більшою є та царина несвідомого, яка 
відкрилася генієві, тим більше для нього можливостей, абстрагуючись 
від свого свідомого «Я», втілюватись у чужі особистості», – стверджує 
В. Роменець [75, 243-244].
 На основі дії уяви та інтуїції виявлялася ще одна характерна 
ознака креативності В. Винниченка – здатність передбачати наслідки 
подій і процесів (антиципація). Винниченку як художнику, наділеному 
неабиякою інтуїцією, відкривалися суперечності й дисонанси історичної 
доби, їхня морально-психологічна сутність. Саме це дало привід Г. Си-
ваченко назвати митця пророком. Дослідниця зазначала, що поетика 
В. Винниченка за своєю суттю була художньою інтерпретацією 
історичних подій, але водночас письменник відкривав їхню глибинну 
природу як пророк і ясновидець. «В. Винниченко, – констатує Г. Сива-
ченко, – це непочутий пророк свого часу» [77, 233].
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 Почнемо з того, що В. Винниченко зумів передбачи-
ти неминучість війни, психопатичні настрої Гітлера. Синхронно із 
гітлеризмом митець давав негативну оцінку сталінізму: «Сталінізм 
є союзник гітлеризму, він помагає й помагатиме йому всіма силами... 
Сталінізм не є комунізм, а тільки той самий фашизм, гітлеризм» [33].
 Явні ознаки тоталітарного режиму й зародження фашизму 
В.  Винниченко побачив ще на початку 20-х років: « З більшовицького 
червоного яйця на очах вилуплюється фашизм...» [16, 90]. Загрозу 
тоталітаризму пророкує письменник у романі «Вічний імператив», а 
в другій редакції «Нової заповіді» чи не вперше у світовій літературі 
розвінчує сталінізм. В. Винниченко докладно аналізував основні небез-
пеки, що загрожували радянській владі, з-поміж яких найголовнішими 
вважав неблагополуччя в селі, примару голоду, а також надмірну 
централізацію та бюрократизацію радянської влади. 
 Справдилося його пророцтво про фатальність політики 
російських комуністів для української державності. Й сьогодні ми маємо 
пам’ятати, ніби кров’ю серця написані В. Винниченком слова із щоден-
ника (1917 рік): «О Господи, яка то страшна, тяжка річ відродження 
національної державности! Як вона в історичній перспективі буде уяв-
лятися легкою, само собою зрозумілою, природною, і як трудно, з якими 
надлюдськими зусиллями, хитрощами, з яким, часом, одчаєм, люттю й 
сміхом доводиться тягати те каміння державности й складати його в той 
будинок, в якому будуть так зручно жити наші нащадки»  [14, 372].
 Роздуми про політичні компроміси на шляху до національної 
державності й майбутню долю всього українського націонал-
комуністичного табору В. Винниченко втілив у драмі «Між двох 
сил». У глибокому внутрішньому конфлікті героїні Софії Сліпченко 
віддзеркалилася доля Винниченка-політика. І. Лисяк-Рудницький на-
звав це його політичним банкрутством. Водночас критик зазначив, що 
«мистецька інтуїція підказувала йому інші висновки, ніж його псевдо-
раціональні метикування». У п’єсі «Між двох сил» драматург «показав 
розклад націонал-комунізму, його прямий шлях до національного зрад-
ництва на українському ґрунті, з одного боку, і засудженість на смерть 
кращих його представників – з другого. Логікою образотворчого думан-
ня В. Винниченко переступив через свій власний світогляд і назавжди 
залишив нам глибоко мистецький образ вікопомних подій 1917–1918 
років» [54, 67].
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 Як бачимо, мистецька інтуїція та передчування дали змогу пись-
меннику безпомилково розшифрувати суть більшовизму як політичної 
сили.
 Історія підтвердила також гірку правоту його оцінок щодо 
дисгармонійності й лицемірства значної частини «соціалістичної» та 
«демократичної» інтелігенції, яка заради авторитету, ширших можли-
востей розвитку, в ім’я декларативної єдності виступала апологетом 
брехні. Мартин із п’єси «Дизгармонія» мотивує логіку брехні: «Ну, 
а мені здається, що правдивість – тільки вбогість, що правдивість 
обмежує, примушує розвиватись тільки в одному напрямі. Розуміється, 
кожний має свій погляд. В даному разі, я думаю, краще збрехати для 
того, щоб не одбити прихильних до нашої організації. Ніколи не треба, 
по-мойому, показувати свого безсилля. В цьому теж є своя сила».
 В. Винниченко зумів також передбачити й відмітити проблему 
ототожнення життя людини з життям держави, коли метою останньої 
стає перетворення кожного громадянина на слухняну «людину-масу». 
Обриси цієї теми з нещадною правдивістю художника розкрито у п’єсі 
«Великий молох». Одна з героїнь п’єси, революціонерка-підпільниця 
Катря, зневажливо відгукуючись про «маленьких людей зі своїми ма-
нюсенькими переживаннячками, з манюсенькими мозочками, з маню-
сенькими язвочками» (інтереси особистості), протиставляє їм «вели-
кий, прекрасний Молох» (інтереси колективу, якому особистість мусить 
підпорядковувати все своє життя).
 У вуста представників різних верств населення, з якими постійно 
зустрічається головний герой роману «Слово за тобою, Сталіне!» Степан 
Іваненко, письменник з надзвичайною майстерністю та художньою си-
лою вкладає прогнози розвитку новоствореної «Радянської України». 
Антиципаційна суть їх така: «Імперія прибрала іншої форми, але став-
лення до хлібодайних «окраїн» лишилося те саме. До того ж, імперія ще й 
заслабла на «побудову комунізму». Пропаганда гарних гасел – і жахлива 
авторитарна система правління, тиранія і страх – страх, тваринний, по-
всюдний, масовий» [20, 34].
 Наведемо кілька ілюстрацій з роману, які, на наш погляд, 
підтверджують сучасність його звучання. Пророцтво про можливість 
самовизначення республік СРСР вкладено в провокаційне запитання 
журналіста Зінчука: «І тоді, значить, поставили б Росію на коліна, вихо-
пили б у неї її велику місію владарки світу, звели б її на колишнє станови-
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ще поплентачів Заходу? І її роздерли б на шматки? І всі ці України, Грузії, 
Естонії «самостійно» наплювали б на неї з лона світової федерації?» 
 Про соціальну несправедливість роздумує Юхим: «Діти голі та 
босі бігають навіть зимою. Живемо напівголодні, сонця ніколи не бачи-
мо, бабраємось у бруді, дихаємо смітником, з хвороб не вилазимо. Та 
отак не день, не місяць, не рік, а роки, а без кінця до самої смерти нашої. 
І діти наші так само будуть жити. Оце наше щастя. А там трошки вище 
за нас, розкошують наші пани, женуть автами по вулицях, заливаються 
шампанським по своїх ресторанах, живуть у палацах і особливих по-
мешканнях» [13, 223].
 Передбачив письменник і проблеми озброєння, й екології, і по-
ступу високих технологій. Про можливість контролю за озброєнням у 
післявоєнному світі В. Винниченко писав: «У демократичних державах 
народ може контролювати свій уряд, а хто ж проконтролює в СССР-і, 
де панує і командує безконтрольно всім народом «маленька група лю-
дей». Отже виходить, що роззброєння може статися тільки тоді, коли в 
СССР-і настане підконтрольний, підлеглий народові, себто демократич-
ний уряд. А коли не настане, значить, буде іти далі озброєння» [35].
 За сто днів до смерті в останньому романі «Слово за тобою, 
Сталіне!» В. Винниченко зробив випереджальні висновки про небез-
пеку термоядерних перегонів, зупинити які можна конвергенцією двох 
соціально-економічних систем. У романі-застереженні «Сонячна ма-
шина» В. Винниченко песимістично поціновував технічний прогрес і 
прогнозував можливість світової катастрофи внаслідок суперечностей 
цивілізації. Як зауважує В. Марко, В. Винниченко «відчував дихання 
того часу, за найменшими імпульсами передчував майбутні суспільні 
катаклізми й не міг не реагувати на них» [56, 27].
 К. Балабуха абсолютно слушно стверджує, що постановкою 
своїх проблем «В. Винниченко випереджав час, – котрий – якби ж до-
слухавсь! – мусив би інакшати» [4, 29].

ХАРАКТЕР У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ:
СУСПІЛЬНЕ Й МИСТЕЦЬКЕ КРЕДО

 Аналізуючи дитячі роки Володимира Винниченка, ми вже 
відзначали одну з провідних рис його характеру – здатність ризикувати, 
йти на сміливий учинок. Оскільки характер формується досить рано в 
онтогенезі й протягом життя виявляє себе як більш-менш стійкий, то 
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ця Винниченкова риса вдачі не втратила своєї дієвості й надалі. Наве-
демо як приклад епізод із життя митця на початку його політичної та 
літературної діяльності (1902 – 1903 рр.).
 Відчайдушний революціонер, відчуваючи постійну загрозу 
поліцейських арештів, В. Винниченко бере на себе небезпечну спра-
ву транспортування підпільної літератури через кордон. При черговій 
спробі власноручно її перевезти молодого революціонера заарештува-
ли. Безуспішними виявилися спроби втечі, симулювання божевілля, 
інспірування повішання. Через кілька днів після повернення з тюремної 
лікарні до камери В. Винниченко пише свій знаменитий твір «Голота».
Смертельний ризик був його постійним супутником, але відвага, з 
якою він брався за найважче й найнебезпечніше, мотивувалося висо-
кою соціальною метою. «Коли я справді хочу послужити народові, його 
пригніченим, поневоленим клясам, /.../ то треба йти до тих, які за це 
борються, і іменно тоді йти, коли їхня перемога є під сумнівом, коли моя 
участь загрожує моїм особистим інтересам, коли я можу сподіватися 
тільки на труднощі, на страждання і, можливо, смерть. Але так померти 
є честь» [18, 37].
 Про силу характеру В. Винниченка яскраво свідчить ще один 
епізод з біографії письменника. Йдеться про його звернення з різким 
листом до Політбюро ЦК КП(б)У, в якому висловлюється гнівний про-
тест та звинувачення Сталіна й Постишева в трагічних наслідках їхньої 
політики – голодоморі, масових репресіях проти українського народу, 
відновленні «старої національної єдинонеділимої Росії /.../старої тюрь-
ми народів». «Цей лист викликав різке заперечення на листопадовому 
пленумі ЦК КП(б)У 1933 року, – пише академік М. Жулинський. – 
В. Винниченка охрестили «старим вовком української контрреволюції», 
його гонорари, які до цього часу надходили йому до Німеччини і Франції, 
конфіскували спеціальною ухвалою Наркомфіну СРСР, видання творів 
припинилося, книги вилучалися з бібліотек» [28, 146].
 Здавалося, навіть людина, абсолютно впевнена у своїй правоті, 
могла б зламатися. Позиціонування В. Винниченка, його мужність в 
оцінках діяльності РКП і КП(б)У стали взірцем для інших, бо він, «як 
рентген, просвічував їх, розгадував і застерігав легкодухих і легковірних 
від чергової брехні, підступу і фальші» [8, 45]. Як тут не пригадати 
вислів Р. Емерсона, що люди з характером – це совість того суспільства, 
до якого вони належать [26, 567].
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 В. Винниченко мав достатню силу характеру. Ця сила виявля-
лася в енергії, з якою він йшов до своєї мети, у здатності пристрасно 
захоплюватися й розвивати велике напруження сил при зустрічі з труд-
нощами, в умінні цілеспрямовано долати перешкоди. Твердість його 
вдачі виявлялася також у послідовності дій і завзятості, у свідомому 
відстоюванні поглядів і прийнятих рішень. Зауважимо, що в процесі 
прийняття рішень психологи виокремлюють три стратегічні варіанти: 
імпульсивний, виважений та обережний. Володимир Винничен-
ко вирізнявся крайньою імпульсивністю, заснованою на невичерпній 
енергії. 
 У цьому Винниченку допомагали такі риси характеру, як 
упертість, «надзвичайна амбітність» та «абсолютна впевненість». 
Про ці риси В. Винниченка говорили всі, хто знав його особисто, а та-
кож сучасні дослідники. Містке ритмічне означення Є. Чикаленка «На-
тура – як у тура» стосовно імпульсивності й затятості В. Винниченка 
найбільш точно розкриває «дику, анархічну» силу характеру цього тала-
новитого письменника [50, 218].
 Упертість як домінантна риса поведінки митця підсилювалася 
властивою йому принциповістю. Про принциповість В. Винниченка-
політика красномовно свідчить факт його відмови від високих посад 1920 
року. Цього року В. Винниченко був призначений на посаду заступни-
ка Голови Ради Народних Комісарів та народного комісара закордонних 
справ Української ССР, уведений до складу членів КП(б)У. Здавалося б, пе-
ред ним відкрилися великі перспективи партійного функціонера з їхніми 
пільгами, привілеями, славою, оваціями. Не було б проблем з видавцями, 
мільйонні тиражі приносили б мільйонні гонорари. 
 Та він розлучився з усім цим без найменшого жалю. Бути 
«гвинтиком» державної машини, не маючи реальної можливості брати 
участь у справжній, відповідальній роботі не хотів. А саме в цьому йому 
й було відмовлено, бо більшовицькі лідери не ввели його до Політбюро 
– єдиного органу, як переконався В. Винниченко, здатного приймати 
доленосні для України рішення. Як громадянин, В. Винниченко не по-
годжувався своїм іменем підпирати «політику Москви на Україні» та 
санкціонувати акти насильства над українською нацією. На його пере-
конання, то було б «злочинним поводженням щодо України» [19, 48].
 Принциповість і внутрішній стрижень В. Винниченка 
відзначав М. Попович. Він робив акцент на тому, що В. Винниченко був 
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єдиною людиною, яка нічим себе не скомпрометувала, починаючи з 1918 
року аж до кінця війни і після неї. «Він не пішов на капітуляцію перед 
комуністами. Всі пішли: і Грушевський, і Христюк... З іншого боку, він не 
пішов у подальшому ні на яке співробітництво з німецькими нацистами. 
І саме за це постраждав, вийшовши з боротьби сам-один» [71, 57].
 Однією з головних рис характеру В. Винниченка була 
відвертість. Роблячи щоденні нотатки протягом сорока років, він на-
повнював їх максимальною інтимністю і вважав обов’язковою умовою 
якнайповніший аналіз найпотаємнішого й трепетного в особистому 
житті. «Та чи інша мета може бути хоч частково досягнена з однією умо-
вою: щирість записок. Найбільша, оголена, безоглядна, до найтемніших 
куточків правдивість, одвертість, об’єктивність. […] Справжня, най-
глибша суть людини є під найбільшим прикриттям, там, де багато на-
кидано згори…», – так визначає своє кредо автор Щоденника [15, 347].
Щоденникові одкровення для Володимира Кириловича були можливістю 
прояснити «темне і незрозуміле» в самому собі. І нітрохи не слід боятися 
щирості письменника, який свої найпотаємніші мрії і бажання сублімує 
в літературних творах. Саме щирість і відвертість свідчать про найвищу 
міру таланту, коли душа творця вступає у прямий діалог із реципієнтом, 
аби знайти відповіді на найболючіші питання.
 «Чесність з собою» як життєве кредо Володимира Кири-
ловича чітко виявляється в його щоденникових записах. Маючи на 
увазі, але не залучаючи за браком простору дослідження цієї пробле-
ми в літературознавстві, звернемо увагу на те, що порівняно з текстами 
художніх творів у них немає епатажу й розрахунку на публіку, тому тон 
висловлювань врівноваженіший, а зміст глибший.
 Почитаємо щоденникові записи в часовій динаміці. «Будь чес-
ним з собою, – записує він у Щоденнику 23.01.1917 р. – Так я думаю. 
І коли ти сам перед собою почуваєш, що ти не зробив нічого гидкого, 
то май мужність перебороти біль і ясно дивитись в очі собі й іншим. І 
коли ти почуваєш, що ні розум твій, ні почування не протестують проти 
твоїх вчинків, то тримай спокійно і твердо голову, не допускай болю...». 
«Нема нічого тяжче, страшніше, неморальніше й нестерпніше, як роз-
ходження з собою, як самозасудження, як самозневага, як нечесність з 
собою. Не можна існувати. Не можна лишатися на самоті, зневажаючи 
самого себе» – це вже запис 17 грудня 1929 року [32].
 На думку Г. Костюка, принцип «чесності з собою» дозволяв 
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Винниченку викривати «безжально і жорстоко як свої особисті, так і 
суспільні вади і цим, як хірург, знешкоджуючи їх дальшу дію» [38, 198].
 Проблему «чесності з собою» як магістральну для життя й 
творчості В. Винниченка можна пояснити відповідністю власним 
міркуванням (можливо, й помилковим) у системі внутрішніх мораль-
них координат. «Чесність з собою» – це внутрішній локус контролю, 
намагання узгодити раціональне й чуттєве, розум і серце, обов’язок та 
емоції. Це усвідомлення того, що за власні рішення, результати пошуків 
істини та гармонії маєш відповідати своїм життям. Психологічно прин-
цип «чесності з собою» можна пояснити, на наш погляд, як намагання 
неординарної людини не дати обставинам побороти себе. Бути чесним 
з собою означає не зламатися й залишитися самим собою за умов, коли 
неможливо змінити неприйнятні обставини життя, але й потрапити під 
їхній вплив теж неможливо без втрати поваги до себе. 
 Самоототожнення. Усе своє життя В. Винниченко прагнув до-
сягнути самототожності. У вчинках, думках і несвідомих прагненнях він 
безупинно рефлексував свою реальну сутність. Саме про це говорила 
Л. Анциферова: «Особистість – це людина, яка постійно оповідає самій 
собі про свої взаємини із цілим світом і у внутрішній полеміці з уявним 
співрозмовником стверджує, захищає, засуджує, змінює, вдосконалює 
себе» [2, 39]. Звичка В. Винниченка бути «чесним з собою» створювала 
йому імідж вічного опозиціонера, єретика. Він вірив у право кожного 
відкрито висловлювати власні переконання й бути відвертим у стосун-
ках з оточенням.
 Насамперед, пригадаємо, що В. Винниченко прагнув не про-
сто існувати серед людей, а й приносити їм користь, бути належно 
поцінованим. Так, він дійсно прагнув схвалення та шани: «Я не кажу, 
що не хочу слави; навпаки, хочу «і то дуже», як говорять рутенці, бо 
слава, по моєму, є користність людям, найщиріше бажання» [59, 16].
 Безумовно, В. Винниченко мав високу самооцінку, не був байду-
жим до слави. Проте, зауважимо, що це не було марнославством, бо слава 
заради слави не була йому потрібною. «Я хочу слави, – читаємо у його «Що-
деннику». – Я хочу великої оцінки, – але оцінки, заснованої не на випадковому 
збігові обставин, що висувають часто людей наперед і роблять їх видними 
фігурами в якусь епоху. Ні, оцінка по заслузі; моя сила, моє знання, моя пра-
ця, мій хист – оце я кладу в основу претенсій на велику оцінку. І це найкра-
щий прояв славолюбности й великого інстинкту життя».
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 Його емоційну байдужість до буттєвої слави можна підтвердити 
роздумами людини, яка, перебуваючи на вершині влади, відчуває 
внутрішню порожнечу. «Мені трудно і нудно стояти там, – записує ми-
тець у Щоденнику, – мені смішно дивитися на заздрісні погляди тих, хто 
стоїть нижче, мені жаль тих, що кидають у мене каміння за те, що я стою 
на горі. Я жду моменту, коли щось більше за мене дозволить мені зійти 
до тихого зеленкуватого моря, щоб я міг лежати біля вічних хвиль його 
і мирити душу мою з неминучим»..
 Категорія «Я – інший» не була для В. Винниченка лише аб-
страктною дихотомією. Він наповнював її змістом «чесність з собою 
одночасно є чесністю з іншими». У цьому, можливо, слід шукати витоки 
гострої, принизливої сатири, яку використовував В. Винниченко проти 
своїх опонентів. Безкомпромісність «чесності з собою» він автоматич-
но переносив на стосунки з іншими, втрачаючи такі загальноприйняті 
якості спілкування, як доброзичливість та чемність. В емоційному 
пориві письменник міг дозволити собі висловлювання, які ображали 
інших, створювали навколо нього вакуум ворожості. 
 В. Винниченко часто свідомо вносив сум’яття в громади, за-
войовуючи нових прихильників або набуваючи ворогів. У жовтні 1909 
р. у листі до Люсі Гольдмерштейн, описуючи враження від паризької 
української еміграції, признавався: «Не міг утерпіти і почав перетрусю-
вать публіку. Заворушились, як жуки потривожені на гною і вже є воро-
ги й прихильники. Біда мені з самим собою, ніде не можу обійтись так, 
щоб тихо пройти, нікого не зачепивши. Уже скільки сам собі нотацій 
читав за це і... ніякого знаку» [46].
 В. Винниченко розумів свої вади, піддавав їх аналізу в одному 
з листів Є. Чикаленку: «Я кілька разів сам себе умовляв лишити всю 
цю справу, навіть доводив собі, що для мене далеко вигідніше буде, як 
я буду зо всіма в злагоді жити, з критиками, редакторами, видавцями... 
Ну, а я, признаюсь, чоловік грубий, часто дуже неделікатний, говорю 
необдумано (за що й сам каюсь) і коли говорю кому-небудь похвалу, то 
сам страдаю від цього. Часто здається самому, що я сказав не щиро і 
через те загладжую грубістю» [59, 27]. Справедливості ради потрібно 
сказати, що В. Винниченко неодноразово вдавався до спроб «узяти в 
шори свою нерозсудну, недисципліновану натуру» [14, 334].
 1915 року він самокритично занотував у Щоденнику: «Я, 
нарешті, здається, навчаюсь великої мудрості розуміти нерозумних і 
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не кипіти обуренням і досадою. Принаймні хоч на самоті з собою. На 
людях я ще цього не можу, я забуваю себе, забуваю мудрість і легко 
підпадаю під владу імпульсів, дуже легко розпалююсь роздратуванням, 
яке часто має негарний, чисто особистий характер» [14, 99].
 Отже, можемо підсумувати: у стосунках з оточенням Винни-
ченку були властиві нонконформізм та висока міра незалежності ха-
рактеру. 
 Загалом же В. Винниченко був товариською людиною, здат-
ною до емпатії. Він не міг жити «без задоволення інстинкту грома-
ди». Тому не дивно, що таким самотнім він почував себе в обставинах 
еміграційного життя.
 Спрямованість. Нас цікавило, що спонукало В. Винничен-
ка до активності в соціальному просторі й часі. Які він ставив перед 
собою цілі, що впродовж певного відтинку життя орієнтували його 
психічну активність, думки й роздуми? Які змістові мотиви штовхали 
В.Винниченка до тих чи інших відповідних учинків? Варто відзначити, 
що «дослідити мотиви, які викликають письменницьку діяльність за-
галом і потребу самовираження в окремому творі, зокрема, – означає 
зрозуміти один із секретів індивідуальної поетики митця» [62, 11].
 Передусім зазначимо, що спрямованість В. Винниченка мала 
підґрунтям його соціальну й національну ідентифікацію. Володимир 
Кирилович ніколи не приховував свого «пролетарського походження», 
з дитинства пам’ятав «гніт, приниження, визиск як соціяльного, так і 
національного характеру». Пишався тим, що у легітимну владу прийшов 
«не від царських «канцелярій», не від тихих посад, не від спокійного 
улаштованого життя, а від плугів, майстерень, підпілля, тюрмів, від 
життя неспокійного, тяжкого, життя солдата підпільної революційної 
армії» [19, 16].
 Навіть в особистому житті він визначав своє ставлення до 
близьких людей з позицій «класового підходу», категорично не сприй-
мав у деяких з них буржуазність, «упадочность панства, никчемность, 
негодность к жизни» [45].
 Отже, і творчість В. Винниченка мала яскраво виражені 
соціальні мотиви. Він намагався бути Максимально адаптованим до 
суспільних процесів, реалізувати в них свій внутрішній потенціал, 
світоглядні позиції. Митець усвідомлював соціальну функцію сво-
го таланта, свій обов’язок розв’язувати назрілі завдання громадського 
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життя й тим самим відповідати на запити сучасності. Саме з цих позицій 
він формулював нові цільові програми свого життя й давав принципову 
оцінку різним явищам і подіям.
 Більше того, В. Винниченко усвідомлював не лише свої 
потенціал і покликання, але й суспільне призначення – бути українським 
письменником. Його українське вбрання й палке відстоювання пра-
ва говорити рідною мовою ще в роки навчання в Єлисаветградській і 
Златопільській гімназіях засвідчували вияви національної гідності юно-
го В. Винниченка.
 Про виразну самоідентифікацію В. Винниченка як українця 
можна говорити, аналізуючи історію з перспективами його переходу в 
російську літературу. Через постійне безгрошів’я і неможливість дру-
куватися в Україні В. Винниченко був вимушений публікувати твори 
російською мовою. Крім того, спокуса стати російськомовним письмен-
ником стимулювалася й великою популярністю та шаною В. Винничен-
ка в Росії, прихильністю та увагою до нього з боку критиків.
 На цьому суцільному фоні визнання й слави в Росії особливо 
ятрить рана образ і нерозуміння вдома. У тому ж листі мимоволі ува-
га торкається наступних рядків: «Серед лайок, якими мене обсипали 
«ортодоксальні моралісти», я читаю часом у російській пресі таку при-
хильну критику, якої ніколи не чув від своїх. Мало того – там не тільки 
хвалять чи лають – починають розбірати, що найбільш мені потрібно. Я 
бачу свої хиби і 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 «фонда запомоги», яка болюче ріже мою гордість і жа-
гуче бажання бути на своїх ногах /.../ А крім того одгукується та травля, 
яку провадило й провадить проти мене наше громадянство з критиками 
на чолі. Каламутною хвилею здіймаються старі незаслужені образи в 
хвилини втоми, безпомічність, пониження /.../ Тоді мене бере негарне, 
неблагородне бажання помститись — «ось же я вам одплачу». Але це 
бажання все рідче і рідче буває, хоч я і стомлений. Це через те, що це 
почуття зустрічає розум, який з ним не погоджується. /.../ Моє діло слу-
жити тим, які дали мені життя, служити всім своїм життям, служити так, 
як я по щирості і розуму вважаю за найкраще» [53, 133]. Досить розлога 
цитата ілюструє силу характеру письменника, його спрямованість і ди-
вовижну щирість.
 Слід зауважити, що російські видавці, за словами письменника, 
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хотіли лише оригіналів і зменшували гонорари за переклад з українських 
рукописів. Проте матеріальні втрати не зупиняли В. Винниченка, бо від 
великих гонорарів він відмовлявся «тільки з громадсько-національного 
інтересу» [44]. Це є яскравим прикладом того, що громадське було ви-
щим за особисту вигоду. 
 Обов’язок служити українському народу був суголосним 
принципу «чесності з собою»: «...перестати бути сином свого народу, 
перестати служити тим, кому я хочу служити – цього не буде./.../ ...на-
стане час, коли буде оцінене, як слід, на чиєму боці дійсне служіння 
українському народові. І не для цього я буду служити, не для того, щоб 
мене колись так чи сяк цінили. Ні, я служитиму через те, що инакше не 
можу, як не можу дихати вухами чи очима. Бо це єсть та точка, в якій 
«чесність з собою» (гармонія чуття і розуму) приросла до мене. От че-
рез що, Євгене Харламповичу, я не зможу бути російським письменни-
ком» [48, 134].
 Нам здається, що нападки на В. Винниченка та звинувачення 
його в зраді національних інтересів були не такими вже й дошкульни-
ми для письменника, бо опосередковано свідчили про його визнання в 
Україні й небажання «ділитися» українськими талантами, «дорогим скар-
бом нашого народу», як писав М. Коцюбинський, з іншими націями [49].
 Природа внутрішніх конфліктів. Соціальні й національні 
прагнення В. Винниченка надихали його на важку справу відродження 
національної державності. Втім, він усвідомлював, що нація історично 
до неї не підготовлена, а гра в парламент представників різних 
політичних партій перетворювала велику мету на велику метуш-
ню з проханнями, вимогами, запитами, вотумами довір’я й недовір’я 
[14, 273].
 Реальна політика з її нерухливістю, тяганиною, млявими тем-
пами, безрезультатними переговорами знесилювала В. Винниченка, 
не відповідала ні його психологічній динамічності, ні соціальним 
очікуванням, ні національно-визвольним прагненням. Характеризую-
чи Тимчасовий уряд, він виплескує своє обурення з чисто письмен-
ницьким хистом: «Розбитий, безсилий, нікчемний паралітик люто вче-
пився задубілими нейтралістськими пальцями за «єдинонеділимську» 
власть і з тупою злістю не пускає. Мало того, ще плюється, ще 
силкується здискредитувати нас, ще пускається на провокації» 
[14, 513].
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 З часом посилювалося основне ідеологічне протиріччя 
В.Винниченка, яке принципово розв’язалося влітку 1920 року, а душу 
письменника ятрило все життя. Це протиріччя мало вигляд неможливості 
згармонізувати в житті «соціальне» і «національне» (про це більш де-
тально ми пишемо в монографії «Слідами його експериментів»).
 Масштаби ситуації морального вибору, в якій опинився Воло-
димир Кирилович, були просто критичними. «Виходу не бачу, – майже 
розпач звучить у щоденниковому записі від 13 липня 1920 р., – 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 робити, і те й друге боляче мені смертельно» 
[14, 445].
 Суперечності між суспільно-політичними поглядами та ідеями 
національного визволення могли привести В. Винниченка до смерті, 
яка «розв’язала б найкраще цей вузол». Письменника врятувало при-
родне усвідомлення того, що він може служити «добру і розвиткові 
життя своїм пером», може бути «цінним і корисним людям не тільки як 
політик, а як і літератор». Проте рішення остаточно залишити політику 
далося йому важко: «Тоскно мені, тяжко, задушно. Криком кричав би, 
дряпав би землю кігтями. А чи роздряпав би історію, одним із наслідків 
якої є й оцей маленький інцидент?» [14, 445].
 Не викликає жодного сумніву любов В. Винниченка до своєї 
нації, «яка не знає ні класів, ні партій», котра була для нього орієнтиром. 
Тому в «зміни позицій» з відстані часу можна побачити позицію, яка не 
вписувалася в чорно-білі тогочасні ідеологічні настанови, неминучість 
насильства, не дозволяла прийняти концепцію міжнаціональних 
відносин у радянській державі та йти на інші компроміси. Під все інше 
можна підвести знаменник пошуку способів кращої долі для своєї нації. 
Відтепер на ниві мистецькій і філософській.
 На часі аналіз письменницької спрямованості В. Винничен-
ка. Важливою складовою загалом є «провідний напрям думок пись-
менника: що він уважає головним у житті, у чому прагне розібратися. 
До змістової сторони письменницької спрямованості належить також і 
літературне кредо письменника: що, в ім’я чого, для чого і як писати» 
[64, 65].
 Зазначимо письменницьку спрямованість В. Винниченка як 
прагнення ствердити українську літературу на новому, європейському 
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обширі. Дійсно, своєю працею митець намагався «возвеличити 
українське», «стати на рівні з передовими націями». Він відчував у собі 
сили, підкреслює В. Панченко, прислужитися величній національній 
справі «ширення резонансу українського художнього слова, виведен-
ня того із загумінкового стану шляхом прилучення його до художньо-
го досвіду світової літератури і європейської філософської думки» 
[68, 151].
 Історичні обставини не дали Винниченку можливості втілити 
в життя ідеї відродження національної державності, а тому всю творчу 
енергію він спрямував на дослідження й висвітлення в художній формі 
морально-етичних проблем суспільства. Коло цих питань, які становили 
головний об’єкт зацікавлення письменника (чи можлива рівноправність 
жінки і чоловіка?; чи існує «духова любов» поза фізичною?; чи може 
жінка бути вільною у виборі сексуального партнера?; чи має право 
жінка народити дитину «без чоловіка»?; чи моральним є життя, побудо-
ване на засадах «чесності з собою»? і т. п.) можна кваліфікувати як одну 
з визначальних особливостей його письменницької спрямованості.
 Він ставив перед собою складні цілі, мав високий рівень до-
магань, волів сягти того рівня складності завдань, на які вважав себе 
здатним. Така внутрішня установка актуалізувала мотив прагнення 
до успіху, що входить до структури мотивації досягнення. Активність, 
інтенсивність, наполегливість у поступі й творчий порив були 
домінантними рисами письменницької спрямованості В. Винниченка.
 У Щоденнику 24.10.1914 р. митець записує: « ...Господи, як усе 
для мене трудно! Я так заздрю тим, хто може хотіти малого. Я заздрю 
тим, хто може примирятися з поразками. Я ж усе одно ніколи не прими-
рюсь» [14, 64]. З приводу успіху в драматургії у листі до Є. Чикаленка 
на зауваження того в несценічності однієї із ранніх п’єс В. Винничен-
ко відповідає: «Цю п’єсу я знищу, але не покладу пера в цій сфері до 
того, поки не признаюсь сам собі, що не можу писать п’єс. Хай ще дві-
три спроби, але мушу ж я схопити те, що із філософських трактатів ро-
бить п’єси [...] Річ не в «філософії», а в тому як вона висказана.. І от це 
«як» мені треба схопити. І я його таки схоплю! Навмисне перештудіюю 
ріжних драматургів (чого, на жаль, я досі не робив), сам серйозніше, 
пильніше, об’єктивніше буду придивлятись до своїх образів і певний, 
дійду свого!» [42].
 1910 року одним із найбільших прагнень В. Винниченка було 
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поставити свою п’єсу «Базар» на паризькій сцені. Проте з першої спро-
би здійснити її постановку не вдалося. Невдача стимулювала зусилля 
письменника, викликала творчий азарт долання бар’єрів. Відтепер він 
ставив перед собою амбітніші завдання: побачити на сцені не лише «Ба-
зар», а й кожну свою нову п’єсу. Задля цього навіть перекладав нові тво-
ри російською і французькою мовами. Про свої наміри В. Винниченко 
повідомляв М. Грушевського: «Раніше я писав п’єси не для сцени, але 
починаючи з «Базару» я б’юсь, щоб вивести їх на сцену» [43].
 Аналіз спрямованості В.Винниченка буде неповним, якщо не 
розглянути, хоча б дуже коротко, період його еміграційного життя у 
Франції.
 Знайомлячись з надважкими умовами життя родини 
Винниченків у Мужені, ми зробили певні висновки. По-перше, базові 
потреби в матеріальних умовах і засобах життя через скруту й вис-
нажливу фізичну працю письменника не мали достатнього задово-
лення. По-друге, незважаючи на такі важкі обставини, В. Винниченко 
прагнув реалізації вищих поривань – творчого потягу та творчої праці. 
Насамкінець, стремління В. Винниченка самовдосконалитися мали таку 
могутню силу спонукання, що долали інші мотиваційні фактори ниж-
чих рівнів. 
 Відкриваючи нову сторінку свого життя в садибі «Закуток», 
В. Винниченко надалі виконував своє надзавдання: працювати й тво-
рити цінності, які, «можливо, коли-небудь здадуться для працівної 
України» [17, 28].
 Колись він був готовий «на всі жертви, навіть на смерть, аби 
тільки врятувати українську націю від розп’яття» [14, 374]. Тепер гли-
бинна генералізована мета В. Винниченка втілилася в прагненні ста-
ти пророком радості й щастя не лише для України, а для всього люд-
ства. Спрямованість митця збагачується відчуттям учительської, 
місіонерської місії. Він творить універсальне філософське вчення і 
втілює у життя сходинки до щастя, сформульовані в трактаті «Конкор-
дизм», демонструючи тим самим, як особистісні психічні чинники впли-
вають на результати діяльності людини. В нашому випадку – творчої: 
письменника, філософа, художника. Як корелює психічна організація 
особистості і художність розглянемо в другому розділі книги.
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ЧАСТИНА ДРУГА
ПСИХОСВІТ І МЕГАТЕКСТ 

ВОЛОДИМИРА  ВИННИЧЕНКА:
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЇ

       
Характер є влада над самим собою,

 талант – влада над іншими.
В. Ключевський

 У процесі реконструкції особистості Володимира Винниченка 
ми мали змогу заглибитись у психічний світ письменника, узагальнено 
дослідити впливи психічних особливостей на художність його творів, 
розкрити внутрішній світ персонажів як уособлення авторських думок. 
Це питання потребує, на нашу думку, детальнішого розгляду для ство-
рення більш повноцінного уявлення про взаємозв’язок між особистістю 
та творчістю, особливостями поетики та творчого процесу.
       Кожна людина – то є неповторна індивідуальність із притаман-
ними тільки їй психічними якостями, а тим більше, якщо мова іде про 
творчу, талановиту особистість, внутрішній світ якої не так лег-
ко розкрити і зрозуміти через всю його складність і суперечливість. 
Осягненню кореляції психосвіту Володимира Винниченка, як одного з 
найяскравіших у своїй неординарності, надзвичайно багатогранного у 
своїх психічних виявах, людини, мегатекст якої по-особливому відкритий 
в психобіографічному сенсі і тому прикметний для репрезентації 
методології реконструкції психоструктури митця, присвячено другу 
частину книги
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ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ 
ХАРАКТЕРУ

 Особливості характеру, як соціально сформованого феномену 
особистості, у випадку з В. Винниченком великою мірою зорієнтовані 
на літературну сферу: величезна продуктивність, висока працездатність, 
здатність працювати в несприятливих умовах, хист до швидкописання. 
Усі разом ці риси реалізувалися в неабиякому творчому доробку, досі, як 
відомо, не виданому вповні, не прочитаному й не осмисленому в науко-
вому плані до кінця.
 Продуктивність В. Винниченка яскраво виявляється в розмаїтті 
проблематики, що його цікавила як письменника та філософа. Публікуючи 
1980 р. щоденники митця 1911–1920 років, Г. Костюк у примітках писав: 
«...проблеми кохання, спадковости, свідомости й підсвідомости, інстинкту 
й розуму, моралі, етики, стосунків між чоловіком і жінкою та пов’язані з 
цим питання суспільної поведінки людини – все це стояло тоді в центрі 
творчих зацікавлень В. Винниченка» [10, 19].
 Об’єктом посильного зацікавлення письменника були також, 
за висновками М. Жулинського, зрада, компроміси, рене¬гатство, грубі, 
неупокорені прагнення, сексуальні проблеми, темні, приховані в глиби-
нах підсвідомості інстинкти, які інтенсивно вибухають, добро, «чесність 
з собою». Одним словом, для В. Винниченка не існувало заборонених, 
психологічно «непосильних» тем і проблем [21, 253].
 Найцікавішим і найскандальнішим називають дослідники період 
у творчості В. Винниченка з 1907 по 1920 рр., коли митець поглиблює 
свою лабораторію психологічного аналізу, досліджує сферу позасвідомого, 
експериментує у царині моралі, під новим кутом зору розглядає питан-
ня кохання, шлюбу, родини, дітей, намагається розв’язувати проблему 
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двійництва людської душі, торкається питань щастя, гармонії, стосунків 
між статями [31, 43]. В. Винниченко, на думку Д. Гусар-Струка, реагував 
на будь-які соціальні явища як митець і діагностик одночасно, осмислюю-
чи проблему незалежно від її масштабу й моделюючи її розв’язання в на-
пружених сюжетах і вчинках героїв [18, 94-95].
 Цю сприйнятливість до проблем, здатність до їхнього виявлен-
ня письменник зберіг протягом усього життя. Вимушено опинившись 
в ізоляції у Мужені, він переймається проблемами війни, бідності, на-
сильства й жорстокості новітніх диктаторів (Гітлер, Сталін, Муссоліні). 
Митець ставить питання про розлад фізичних і психічних сил соціуму, 
яке актуально звучить і сьогодні в ракурсі нечуваних терористичних 
конфліктів і взаємознищення.
 В. Винниченко не обійшов своєю увагою жодної з проблем, 
які хвилювали й шокували громадянство на межі XIX і XX століть. Він 
виявляв особливий інтерес до тем, які не «вписувалися» в традиційно 
український дискурс, але піддавалися глибинному аналізу в його творчій 
лабораторії. 
 Осягненню та реалізації усіх творчих планів сприяла 
працездатність письменника. Праця в будь-яких її формах була спосо-
бом його існування, способом перевірки власної придатності до життя. 
До літературної праці був особливо завзятим, особливо, коли дозволя-
ло здоров’я: «Трошки краще і знов хапаюсь, знов усе цікаво, потрібно, 
знов мені здається, що я на що-небудь придатний. І тоді мені хочеться 
робить, хочеться піймать цього страшного й вабливого звіря життя за 
щелепи, подивиться йому прямо в очі й побачить хоч на хвилину його 
істотність. Нехай кусає руки, нехай навіть зімне й загризе мене, аби я 
хоч що-небуть вирвав з його тайн» [10, 140].
 В. Винниченко мав дивовижну здатність працювати в не-
сприятливих умовах. Перебуваючи в камері-одиночці Лук’янівської 
тюрми за підпільну агітацію, випробовуючи екстремальні способи для 
звільнення, Володимир Винниченко задумує у стінах тюрми повість 
«Голота». Постійні ув’язнення й термінові виїзди за кордон, складне 
життя революціонера все ж таки не заважали письменнику плідно пра-
цювати й щорічно видавати з-під пера творчий продукт.
 У березні 1902 р. після участі в студентських заворушеннях і 
місячного перебування в Лук’янівській в’язниці циркуляром по Де-
партаменту поліції В. Винниченку було заборонено жити в Києві й 
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інших університетських містах. Перебуваючи під негласним наглядом 
поліції у містечку Кодима, він «веде замкнуте і одиноке», як зазнача-
лося у службовій записці жандармського управління, життя. Насправді 
ж, то був період надзвичайно насиченої творчості, коли народжують-
ся оповідання «Краса і сила», «Біля машини», «Антрепреньор Гаркун-
Задунайський» та ін.
 Вражає і швидкість, з якою писалися все нові й нові твори, 
здебільшого невеликі, але досконалі оповідання. 
 Здатність до швидкописання як одна з особливостей худож-
нього мислення В. Винниченка пояснюється тим, що він настільки до-
бре володів словом як матеріалом зображально-виражальним, що не 
відчував «опору і форми» [43, 20]. Велику повість «Чесність з собою» 
В. Винниченко написав за два літніх місяці 1910 року, усамітнившись у 
порожньому львівському помешканні Л. Юркевича.
 Письменник постійно перебував у творчому пошуку, генеру-
вав нові ідеї та задуми, планував їхню якнайшвидшу реалізацію. Так, 
у листі від 24.11.[1911] р. В. Винниченко повідомляв: «Я пишу тепер 
комедію. Потім маю писати повість з життя села, а також історичну з 
часів хмельнищини» [35].
 П’єсу «Панна Мара» було написано в поїзді до Петрограда, коли 
В. Винниченко їхав на переговори з Тимчасовим урядом. Жанр твору був 
комедійним, а переговори очікувалися вкрай складними й напруженими. 
Отже, творчий процес, можливо, мав релаксаційно-компенсаторний ха-
рактер: скеровував тривожні думки в інше русло, переводячи модальність 
емоцій із негативних на позитивні. 
 Екстремальну історію написання має і п’єса «Між двох сил». 
У цей час В. Винниченко чекав із дня на день арешту після повален-
ня Центральної ради (квітень – червень 1918 р.). Як відомо, на початку 
серпня 1918 року його заарештували вартові гетьмана Скоропадського, 
але з огляду на великий авторитет уже 4 серпня відпустили. Результатом 
праці В. Винниченко був задоволений. «Читав Євгенові Харламповичеві 
(Чикаленку) і компанії з «Чайки» «Між двох сил», – занотовує він у Що-
деннику 27 червня 1918 року. – Видно було, що враження п’єса справила 
хороше. Всі погодились на тому, що це найкраща з моїх драматичних 
робіт річ» [10].
 Високу майстерність твору підкреслюють і ті ознаки, які дали 
підстави говорити про якісно новий рівень досягнень письменника: висо-
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кий драматизм сюжету, напруженість дії і цілісність, якої раніше його дра-
мам не бракувало, загальна глобальність конфлікту, його взаємозалежність 
з проблематикою та оптимально продуманою системою персонажів тощо. 
Усе це і стало запорукою високої художності твору та вказувало на неабия-
кий талант драматурга [43, 129-155].
 Сучасник письменника А. Ніковський, відповідаючи на закиди 
критиків щодо дивовижної плідності праці В. Винниченка, у якій вба-
чалася його невиправдана поспішність, влучно схарактеризував його як 
геніального художника, котрий умів порушити теми, які щойно народжу-
валися або визрівали в суспільному житті, не помічені навіть «громадсь-
ким авангардом». В. Винниченко «вмів ті болючі питання схопити і – що 
найголовніше – виразно, руба, яскраво й талановито поставити в душі, в 
уяві свого читача, чим певна річ, і допоміг природньому розв’язанню бо-
лючих тих питань силами самого суспільства» [47, 8].
 Чималих фізичних і моральних зусиль від письменника вимага-
ла праця над «Сонячною машиною», котра загалом тривала три роки. В 
архіві УВАН у США зберігаються декілька варіантів роману, і писався він, 
за зізнанням митця, у творчому стані «горіння».
 Роман «Лепрозорій» В. Винниченко написав лише за два місяці. 
А це 476 рукописних сторінок! «Так тільки колись було написано, – за сло-
вами автора, – «Чесність з собою», але тоді з курінням. А тепер – спокійно, 
весело, легко, просто непомітно. Ніякого горіння, ніяких цигарок, ясна, 
радісна робота. Яка якість її, це інша річ і не мені судити... Як трудно бути 
об’єктивним суддею праці самого себе...» (1938, 24 верес.) [56, 31].
 Природа художності значною мірою зумовлена внутрішніми 
порухами, котрі детерміновані установкою на конфлікт, що у В. Вин-
ниченка випливала із дитячої установки бути першим, виявити свою 
оригінальність, що виявилася у його новаторських пошуках у царині 
художньої літератури.
 Сучасники, критики, літературознавці відзначали принци-
пово нові ідейні та стильові риси художньої позиції В. Винниченка. 
Особливістю його стилю став синтез досягнень в прозі початку століття, 
власної своєрідної системи із гармонійним та художньо умотивованим 
освоєнням поетики різних течій. В. Винниченко був «...митцем напрочуд 
чутливим до новітніх течій, напрямків у літературі» [57, 77], а тому й не 
дивно, що він використовував засоби художньої виразності неореалізму 
(«нюансове» відтворення психології людини в соціальному оточенні), 
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натуралізму (науковий підхід до феномена людини, її біологічних програм, 
інстинктів та пристрастей), мистецькі прийоми символізму (притчевість, 
багатозначність, уведення персонажів як «живих символів» (М. Воро-
ний), експресіоністську орієнтацією на лірико-суб’єктивне осмислення 
дійсності тощо.
 Новаторські тенденції В. Винниченка в українській літературі 
спиралися на досвід західноєвропейських модерністів. «На творчість 
В. Винниченка треба дивитися як на дуже енергетичну спробу вилома-
тися із канонів тогочасної української літератури й піднятися на рівень, 
який ми називаємо європейським. Треба сказати, що ця спроба була ре-
зультативною», – зазначає Г. Клочек [27, 10]. Появу В. Винниченка в 
українській літературі І. Кончиць оцінював як свідчення невпинного роз-
витку національної душі. «В творах його сконцентрувалась вся сучасна 
Україна, але думка письменника виходить далеко за обрій офіціяльного 
українства; він найбільше від усіх письменників ввів українську ідею в 
русло загальнолюдських стремлінь, на довгі роки поповнивши ідеали на-
шого суспільства; від нього першого серед українських письменників ми 
почули річи, які звикли чути від чужих, – цим він відразу поставив нашу 
літературу на один щабель з іншими», – писав він в «Українській хаті» 
1910 року [29, 7].
 Отже, В. Винниченко наблизив українську літературу до 
європейського модерного формату за стилістикою, тематикою, формами та 
багатожанровістю. Крім того, він був першим українським професійним 
письменником, який за європейськими традиціями заробляв на життя 
тільки літературною працею.
 Безперечним набутком В. Винниченка було суттєве розширення 
тематичного спектра української літератури. Тематично-художньому но-
ваторству сприяло надзвичайно розвинене соціальне чуття митця, бачення 
ним соціально-політичних і моральних проблеми свого часу, намагання 
правдиво відтворити їх в експресивній художній формі. «Рідко хто з наших 
письменників умів переносити у твори безпосередньо питання, що хви-
лювали в якусь хвилину його самого та громадянство. В. Винниченко мав 
той природний розмах, що його недоставало навіть Франкові-новелістові: 
поставити питання руба, вивести тип гостро протиставлений пересічному 
середовищу», – зазначав М. Рудницький [54, 309].
 У розробці теми села письменник відмовився від народниць-
кого етнографізму й побутового реалізму, традиційної ідеалізованої 
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трафаретності або, навпаки, убогої тужливості селописання. С. Погорілий 
підкреслює, що у В. Винниченка «синтетично, широко та всебічно» подано 
революційні події села, письменник «зрівноважив сільську однобічність 
літератури введенням до неї нового життя – життя міста з його парадок-
сами та вивихами, суспільними зударами і психологічними конфліктами» 
[53, 11].
 Новою була й тональність творів. Сучасники письменника 
відзначали відсутність у В. Винниченка характерного для української 
літератури «журливого настрою» та «безмежного суму». Натомість 
«чується пісня боротьби завзятої і упертої, могучої і радісної. Вона зву-
чить і в брудному помешканню робітників пана-дідича, і на широких 
ланах «біля машини», згучить «на пристані», проводжаючи заробітчан» 
[19, 56].
 Оптимістичне ставлення до людини В. Винниченко зберігає про-
тягом усієї творчості, незважаючи на карколомні життєві зміни й тематичні 
трансформації різночасових творів. Своєрідним камертоном творчості 
письменника був оптимістичний скептицизм. Ось, наприклад, як митець 
визначає свій світогляд у щоденниковому записі від 14 липня 1924 р.: 
«Оптимістичний скептицизм. Світогляд, який найбільше відповідає моєму 
досвіду і виробленим поглядам. Завдання: провадити своє життя в напрямі 
оптимістичного скептицизму» [11, 376]. Відголоски цієї внутрішньої на-
станови супроводжували подальший розвиток письменника. 
 Л. Мороз, розшифровуючи значення «оптимістичного скептициз-
му», зазначає, що філософський термін «скептик» виводиться із грець-
кого слова, яке означає: той, хто досліджує. «Додане до нього означення 
«оптимістичний», – уточнює дослідниця, – говорить про надію автора Що-
денника на позитивні результати здійснюваного ним дослідження буття й 
свого місця в ньому» [45, 10].
 У подальшій творчості неординарними й новими були теми 
епічного та драматургічного жанрів В. Винниченка, які визначалися 
громадянсько-політичною позицією письменника, обставинами його жит-
тя, перебуванням в еміграції, роздумами й ваганнями, сподіваннями й 
розчаруваннями тощо. В. Винниченко обирає для аналізу найактуальніші 
етичні проблеми. 
 В. Винниченко вихоплював із життя яскраві типажі, відтворював 
їхню безкультурну, скалічену суржиком мову. Саме за це свого часу 
дорікали письменникові І. Нечуй-Левицький та М. Вороний. Вони звер-
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тали увагу на «розхристаний стиль і грубувату, нечисту мову» (М. Воро-
ний), на те, що мова його творів «поплямована великоруськими словами» 
(І. Нечуй-Левицький).
 Однак, щоденниковий запис від 5 листопада 1942 року свідчить 
про те, що відхилення В. Винниченка від мовної норми зумовлювало-
ся прагненням письменника відтворити розмаїтість мовленнєвих осо-
бливостей певних верств тогочасного суспільства, додати персонажам 
максимальної достовірності. Необґрунтованість закидів В. Винниченко 
пояснював так: «Річ не в моїй недбалості, а в моїй щирості. Я дбав не за 
літературну чистоту мови, а за життєву правдивість її. […] Я волів уживати 
ті форми, які вживались народом у живому житті. […] Я хотів малювати 
життя, а не кабінети... І тому тепер, коли Україна «українізувалася», коли 
школа внесла в народ літературну мову […], то і я, і всі інші письменники, 
що хочуть бути «щирими», себто погодженими з життям, уживаємо нових 
форм, уникаємо москалізмів і дбаємо за чистоту мови» [46, 15]. 
 У подальшій творчості В. Винниченко довів свою мовну 
компетенцію «збагаченням словника та підвищуванням мистецької 
багатогранності слова» [53, 7].
 Новим у письменника було трактування людини з натовпу. Леся 
Українка, проаналізувавши оповідання В. Винниченка «Контрасти», «Го-
лота», «Біля машини» з’ясувала, що для письменника людина з юрби є 
не бутафорською належністю, її не витягнено з натовпу і не поставлено 
в штучну групу для художніх студій, а залишено у своєму середовищі на 
першому плані [61].
 В. Винниченко одним із перших в українській літературі 
найвиразніше застосував неоромантичний підхід визнання суверенності 
кожної людини. Його персонажі, залишаючись самодостатніми в стихії 
натовпу, здатні протиставити стадному інстинктові відчуття власної 
індивідуальності. Письменник «серед юрби побачив людину, звільнив її 
мистецькими засобами з моральної казарми і в межах тієї ж юрби підніс 
до гідности складної індивідуальности. Юрбу ж подав стоваришенням су-
веренних особистостей («Голота»)» [53, 12].
 Справжнім знавцем психології натовпу В. Винниченко виявив 
себе в оповіданнях «Салдатики!» і «Студент», у яких образ юрби займає 
центральне місце. У «Салдатиках!» письменник розкриває складний про-
цес народження стихійного лідера в особі звичайного господаря Явтуха під 
час подій, пов’язаних з придушенням селянських заворушень. Глибинний 
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історичний оптимізм оповідання, здається, закладений у невідворотності 
пробудження українського селянства (на прикладі вияву сили духа се-
лянського провідника Явтуха, який зупиняє механізм каральної маши-
ни влади) й набутті небаченого раніше соціального досвіду боротьби за 
справедливість. 
 Саможертовністю доводить герой оповідання «Студент» свою 
непричетність до пожежі, яка спалила село. Як стверджує Г. Клочек, 
інтенсифікація психологічної змістовності твору забезпечується не 
стільки дослідженням проблеми взаєморозуміння «героя» (студента-
революціонера) та «народу» (юрба селян-погорільців), скільки 
демонстрацією здатності натовпу до швидкого емоційного зараження, 
легкого переходу з поклоніння, захоплення до ненависті (й навпаки) у 
ставленні до якогось об’єкта. Дослідник доводить, що саме юрба селян-
погорільців є головним «персонажем» твору. «Вона змальована узагаль-
нююче, як якась одна, хоч і багатолика істота. Всі, хто складає її, живуть 
одним емоційним чуттям, у якого є свій «сюжет», свій розвиток, іноді аж 
до химерного несподіваний, та все ж умотивований, такий, що піддається 
поясненню» [28, 321].
 Широкі дискусії викликали ранні романи В. Винниченка 
періоду до еміграції 1920 року. Їхня тематика вирізнялася соціально-
психологічною спрямованістю, аналізом складних переживань людини, 
зануреної у соціум, національну самоідентифікацію, нову систему мораль-
них цінностей. В. Винниченко голосно заявив про право індивідуума жити 
власним розумом і власними інтересами, а не ставати гвинтиком партійних 
або державних механізмів. Михайло Грушевський, узагальнюючи дискусії 
спричинені романом В. Винниченка «Чесність з собою», констатував:
  «...ці гарячі, щирі шукання нової етики, серйозні і варті серйозної оцінки» 
[16, 403].
 У ранній великій епічній формі В. Винниченка глибоко виявився 
психологічний підтекст, який пронизував усю тканину текстів романів. Як 
зазначав М. Зеров, у творчості В. Винниченка на зміну «соковитим побуто-
вим повістям приходить імпресіоністична новела та роман з психологічним 
завданням» [25, 440].
 Новаторські тенденції яскраво виявилися в романі В. Винниченка 
«Записки Кирпатого Мефістофеля». Письменник антиципаційно окреслив 
екзистенційну проблематику пошуку сенсу буття, фатальну самотність 
людини у світі, ідеї абсолютної свободи та постійне перебування на межі 



98

ЧАСТИНА  ПЕРША

вибору, хоча був «хронологічно дистанційований від піку популярності 
філософії екзистенціалізму» [64, 26]. Схоже подібні питання хвилювали й 
самого Володимира Кириловича, оскільки головного героя роману Якова 
Михайлюка ідентифікували з автором. 
 Оригінальність роману «Записки Кирпатого Мефістофеля» 
виявилася у «я-мовленні» та ефекті подвійного віддзеркалювання, 
проаналізованого В. Хархун. Дослідниця відзначає, що головний герой 
віддзеркалює самого В.Винниченка, водночас віддзеркалюючись у творі. 
Таким чином, «ефект подвійного віддзеркалення відкриває перспективу 
безособової свідомості, оскільки «я» двічі стає об’єктом рефлексії самої 
свідомості: свідомості В. Винниченка, відображенням якої є герой і твір, 
та свідомості головного героя – Михайлюка, що, так би мовити, реалізує 
твір. За В. Винниченка говорить герой, за героя – твір. Так накреслюється 
траєкторія свободи, що становить собою чисту дію. Так реалізується сво-
бода в комунікативному колі: автор, герой, твір» [64, 26].
 Проза В. Винниченка дала підстави М. Євшану називати письмен-
ника репрезентантом усієї української літератури за останнє десятиліття. 
Тому, коли митець задумався над створенням драматичних творів, це зди-
вувало, викликало застереження і наполегливі поради Є. Чикаленка та 
С. Єфремова, якщо й писати для театру, то «сценічні», тобто традиційні, 
п’єси. Настанова ж митця була іншою – не підроблятися під смаки публіки, 
а боротися з «старими, уже віджилими установами громадянства, […] про-
водити нові ідеї, нову мораль» [69, 121].
 Сценічний успіх та актуальна гострота п’єс В. Винниченка довели 
правоту його літературної стратегії та глибину художньої інтуїції. Сміливе 
тематичне різнобарв’я творів (свідомість та інстинкти, мораль і статеві 
проблеми, честь і зрада) об’єднувалося свідомим бунтом драматурга про-
ти самозакоханого обивателя та старої моралі міщанства. Є усі підстави 
вважати художній світ Винниченкових драм незвичайним, бо автор вихо-
див за межі дозволеного в експериментах на людській душі, не соромився 
«привідкрити лаштунки забороненого, розвіяти пелену таємничості над 
найсокровеннішим» [43, 43].
 П’єси В. Винниченка стали новим словом в історії українського 
театру, а сам письменник став «законодавцем мод у розвитку української 
драматургії XX століття» [43, 7]. Одним словом, В. Винниченко здійснив 
справжній зірковий вибух у народженні нової української драми.
 Вже в першій п’єсі «Дизгармонія» драматург продемонстру-
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вав бажання оновити репертуар українського театру, зламати канони 
етнографічно-побутового стилю, вивести на сцену новий тип героїв – гру-
пу революційно настроєної інтелігенції. Ці намагання автора, його спо-
стереження за живим середовищем знайшли адекватне втілення й були 
позитивно оцінені критиками, які сприйняли п’єсу як нове слово не лише 
в тематично-проблемному, а й у художньому плані. І. Франко в річному 
«Огляді» (газ. «Рада» 1907 р.) підкреслював, що В. Винниченко «кинув 
багато світла на настрій і життя тих кружків, що в останніх роках зверну-
ли на себе увагу всієї Європи» [45, 20]. Рецензент «Літературно-наукового 
вісника» А. Крушельницький відзначав вдалу спробу драматурга «будува-
ти драму на нових основах», психологізм драматичного конфлікту, в якому 
«драматична акція переноситься на тло душ» [45, 173].
 Новаторство В. Винниченка виявилося у висвітленні з незвичного 
ракурсу спроб представників української соціал-демократії змінити світ. 
По-новому зазвучала проблематика розв’язання дисгармонійним індивідом 
протиріч між «свідомими змаганнями й несвідомими інстинктами» 
[45, 174].
 В. Винниченко відчував історичну трагедію моменту, яка поляга-
ла в тому, що велику перспективну мету бралися втілювати дисгармонійні 
у своїй суті люди. Ці роздуми драматург передав персонажеві п’єси 
«Дизгармонія» Грицькові: «Це нещасна доля всіх великих ідей, що вони 
попадають до маленьких людей. Спершу ці маленькі люди жахаються її, 
ненавидять, бояться, соромляться дивитись на її блискучу наготу. Далі 
вони насмілюються. Потім набираються одваги й хапають її. От тоді настає 
каюк їй. Вони тягнуть її на базар, одягають її кожний в своє лахміття й так 
завішають її своїми брудними латками, що творець її напевне не пізнав би. 
А у нас таких хоч одбавляй. Він схопиться за один палець ідеї й дума, що 
тут усе, бо нема ж сили підвести голову й побачити всю ідею» [3, 27].
 Розуміння митцем суспільних дисгармоній було настільки гли-
боким, що, по-перше, цензура свого часу заборонила ставити цю п’єсу 
В. Винниченка на сцені через її гостро викривальний характер, а, по-
друге, актуальність проаналізованих письменником причин і передумов 
дисгармонійності суспільних відносин і донині залишається значущою.
 Чого варті лише моральні двобої антагоністів Грицька та Мар-
тина щодо способів утвердження правди. Грицько без самоаналізу, 
самоусвідомлення не може відчувати себе особистістю. Йому необхідні 
правда й чистота, аби бути певним у собі, шанувати себе, «почувати себе 
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гордим і чистим перед самим собою». Свої внутрішні переконання він 
переносить у соціум: «Мені здається, що в брехні нема ніякої сили. […] 
Мені здається, що бути правдивим то є надзвичайна сила. Що тільки ду-
жий може бути правдивим» [3, 31].
 Інший персонаж драми Мартин проповідує ідеологію сили, 
вважає правдивість вбогістю, не вагається застосувати брехню заради шир-
ших можливостей розвитку, залякування ворогів, з’єднання прихильників 
ідеї: «Брехня, насильство неморальні тільки тоді, коли не маєш сили для 
того. Дужого брехуна бояться і поважають, а з безсилого сміються і знева-
жають...» [3, 39].
 Безапеляційні заяви Мартина, їхній мотиваційний розвиток і 
тенденції подальшої аргументації та контраргументації пильно вивча-
тиме В. Винниченко, передчуваючи в них зародки нового соціально-
психологічного явища.
 У драмі «Дизгармонія» митцем був застосований цілком новий 
для тогочасної драматургії прийом, коли напружене розгортання трагічних 
подій мало фабульний фінал (арешт головних героїв – революціонерів-
підпільників), але жоден конфлікт залишився не розв’язаним, а проблемати-
ка не вичерпаною. Навіть ідейні засади та психологічна мотивація головних 
персонажів не зазнали трансформацій протягом чотирьох дій п’єси. Це мож-
на пояснити тим, що В. Винниченко прагнув розкрити почуття й ідеологічні 
міркування героїв-революціонерів не з погляду вірності чи невірності про-
голошуваних ідей, а в більш широкому й складному загальнолюдському 
аспекті. Отже, новаторство митця виявилося у відкритості внутрішньої 
конфліктності сюжету. «Світова драматургія до таких художніх прийомів 
прийде значно пізніше» – констатує Л. Мороз [45, 176].
 Після трьох років, проведених у в’язницях за політичну 
діяльність, у В. Винниченка виникає задум нової п’єси. У Любечі він пише 
п’єсу «Щаблі життя», у якій вперше презентує теорію «чесності з собою». 
Письменник відчував, що в його творчості настає новий етап з новою мо-
раллю і новими героями – виразниками її. 
 Морально-психологічні колізії п’єси розгортаються навко-
ло життєвої філософії соціаліста Мирона Купченка та впливу його 
поглядів на стосунки з оточенням. «Герой «Щаблів життя» весь час 
експериментує, прагне, як Заратустра, подолати в собі людину, але 
врешті-решт усе закінчується якимось мученням душі, судомним 
вольовим зусиллям, внутрішньою боротьбою» [51, 78].
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 П’єса «Щаблі життя» примітна також тим, що в ній письменник 
розкрив експериментальну методу власної творчості. П’єса «Щаблі життя» 
стала новим кроком у становленні поетики драми В. Винниченка, оскільки 
проблематика, характери й конфлікт п’єси мають «якісні ознаки високо-
го драматизму та шокуючої новизни» [43, 69]. Разом із тим відзначимо 
мелодраматичність конфліктів, помилки у виборі досліджуваного 
матеріалу, композиційну невпорядкованість п’єси, що дає підстави вважа-
ти твір перехідним між традиційною та новою драмою [43, 69].
 Зростання та поглиблення таланту В. Винниченка, його 
оригінальність критики побачили в досить великій за обсягом драмі 
«Великий Молох», героями якої є так само інтелігенти-революціонери-
підпільники. Головний герой п’єси Зінько вирізняється власним 
розумінням внутрішньої чесності, а тому ніяк не може «вписатися» у 
підпільну організацію, яку називає Молохом. Опонент Зінька Катря, на-
впаки, протиставляє індивідуальному «я» велике «ми»: «Молох? Да, «ми» 
є Молох, але великий, прекрасний Молох!..» [4, 38].
 Як бачимо, проблема внутрішньої гармонії особистості й засобів 
її досягнення залишилась актуальною для письменника. Міркування Зінька 
в драмі насичені пристрасною упевненістю у своїй правоті: «Ви хочете 
насильства над моєю душею, хочете, щоб я сам розірвав свою волю, своє 
серце, свій навіть, як хочете, і розум на дві половини і примусив їх гризти 
одне одного. Це – неморально, і я цього не зроблю. Плювать мені на те, що 
хтось, хоч би це була сама людськість, человічество вважали це немораль-
ним. Коли я сам з собою в гармонії, коли і воля, і розум, і серце всі разом 
штовхають, тягнуть мене кудись і те, що я зроблю, одобряють всі три, тоді я 
роблю морально, хоч би я і вбив чоловіка» [4, 41].
 Здається, В. Винниченко відчув напружений нерв суспільних 
дискусій революційного часу. Недарма в огляді «Літературно-наукового 
віснику» 1907 року Д. Дорошенко акцентував увагу на тому, що автор вихо-
пив героїв своєї драми із самого виру сучасного кипучого життя і порушив 
проблеми, які хвилюють зараз трохи не кожну інтелігентну людину [45, 41].
 Завданню перевірки на істинність принципу «чесності з собою» 
підпорядкований основний конфлікт п’єси «Меmento». У творі звертаємо 
увагу на більшу цілісність і кращі сценічні якості, а головне, на відповідність 
його канонам «нової» драми (надзвичайна психологічна напруга, динамізм 
почуттів, післядія у вигляді стану афекту) [45, 70].
 Поєднання творчих принципів традиційної та нової драми 
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спостерігаємо в п’єсах В. Винниченка «Базар» (1910) і «Брехня». Автор 
концентрує увагу на з’ясуванні настроїв та бажань героїв твору в умовах 
напруженого розвитку подій. Внутрішній конфлікт героїні п’єси «Базар» 
Марусі розгортається навколо мотиву співвідношення духовного і тілесного, 
зовнішньої і внутрішньої краси.
 Намагання вродливої дівчини осягнути свою ціннісну суть (як 
її сприймають і за що цінують) призводить до парадоксальних вчинків 
(дівчина спотворює своє прекрасне обличчя сірчаною кислотою, зрізає 
розкішну косу, зрештою, гине, навмисно близько підійшовши до закладеної 
вибухівки). Розв’язкою нестерпної для героїні ситуації сприймання іншими 
її небуденної краси («Ні один чоловік не любив мене, а тільки прокляте тіло, 
красу мою, будь-ти проклята!») стає втрата ілюзій і обрана форма самогуб-
ства.
 Як згадує Г. Костюк, появою вистав «Базар» і «Брехня» «В. Вин-
ниченко захопив по-новому. Сильніше, ніж Оскар Уайлд. Бо був свіжіший і 
духовно ближчий...», читачів вразила «новизна» теми, типажу й зовсім інше 
психологічне наставлення» [30, 132] (курсив наш. – С.М.). Що ж нового 
було в драмі «Базар»? По-перше, новий підхід В. Винниченка до зображен-
ня своїх героїв. Митець «не лише розглядає психічний стан героїв як такий, 
у чому, звичайно, виявляє неабияку майстерність, але й використовує ці ста-
ни з метою підкреслення певних рис характеру, що, у свою чергу, впливає 
на розвиток конфлікту. Набуває нового звучання класична схема: проблема 
– характер – конфлікт» [43, 82]. По-друге, у п’єсі виразно простежується 
символістська образна система й внутрішня філософічність. За Л. Мороз, 
визначальною думкою твору є та, що не слід прагнути скарбів цього світу 
ціною згуби душі [45, 193].
 Звернемо увагу на еволюційні мистецькі досягнення В. Винничен-
ка в драмі «Базар»: автор значно виріс у техніці драматургічної майстерності 
й сценічності, він уникнув мелодраматичності й поліконфліктності, загли-
блено концентрувався на одній проблемі й всебічно та динамічно висвітлив 
її [43, 71].
 Епохальним явищем в українській драматургії XX ст. назива-
ють дослідники драму В. Винниченка «Брехня» (1910). Письменник чітко 
усвідомлював необхідність подолання традицій старого театру, розумів, 
що європеїзувати український театр означає надати йому філософської 
глибини, гостроти морально-етичних колізій, динамічності та фабульної 
сконцентрованості.



103

ЛАБ ІРИНТАМИ  ЗАД ЗЕРКАЛЛЯ

 Новаторські прагнення драматурга були настільки незвичними, 
що перші постановки п’єси «Брехня» успіху не мали. І це незважаючи на 
те, що проблема інтелігенції сприймалася публікою як болісна й актуаль-
на. Причиною такого протиріччя була неготовність тогочасних театраль-
них майстрів (режисерів, акторів) до вираження складних психологічно 
умотивованих характерів п’єс В. Винниченка. Проте згодом усі відчули 
народження нових тенденцій у театрі, який «нарешті вдарив по нервах 
сучасності» й почав відповідати на ментальні запити суспільства у формі 
сценічних колізій. 
 На сторінках «Української хати» висловлювалося захоплене зди-
вування, що інтелігенція обізвалася й почала ходити в «Український те-
атр». «Цього раніше не бувало, – констатували критики. – З часу постави 
«Брехні» ми можемо рахувати нову еру в історії нашого театру. «Брех-
ню» вважаємо тараном, яким пробито дорогу для літературних драм» 
[58, 173].
 М. Жулинський конфлікти в п’єсах В. Винниченка образно 
порівнює з хірургічною операцією, яку драматург і режисер «творили на 
сцені перед здивованою і зацікавленою публікою з допомогою асистентів-
акторів» [22, 236]. Уже в самому тексті п’єси «Брехня» спостерігається 
новий рівень психологічного аналізу. Метою цього аналізу був душев-
ний стан героїні Наталі Павлівні, яка опиняється в пастці постійного 
самоаналізу складних взаємин з невиліковно хворим чоловіком Андрієм 
Карповичем, якого вона не кохає, проте шанує, гарячкуватим молодим ко-
ханцем Тосем, до якого вона відчуває нерозтрачену материнську ніжність, 
ревнивим Іваном Стратоновичем й іншими учасниками своєрідного «до-
машнього театру». Наталя Павлівна змушена постійно брехати, розриваю-
чись між чоловіком, якому не може сказати правду, егоїстичним коханцем 
та Іваном Стратоновичем, який провокує її на прийняття рішення. Зреш-
тою, неминучість фатальної розмови з родиною щодо її подружньої зради 
підштовхують життєлюбну жінку до самогубства.
 Таке психологічне мереживо потребувало неординарної за 
виразністю драматургічної думки, тому В. Винниченко вибудовує складну 
ієрархію другорядних (Андрій Карпович, Тось, Іван Стратонович) і тре-
тьорядних постатей, які максимально увиразнюють центральний образ.
 Літературний критик М. Вороний назвав образ Івана Стратоно-
вича «живим символом», альтер его Наталі Павлівни, засобом «того не-
вблаганного закону, що живе на дні душі Наталі Павлівни і що руйнує 
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її апологію брехні» [15, 419]. Теорія «живих символів» дала можливість 
Л. Мороз продовжити її стосовно всіх інших учасників дії, постаті 
яких «з вигляду реальні, в істоті символічні». П’єса «Брехня», на думку 
Л. Мороз, чи не найвиразніше показує, що «твір може (коли його автор є 
великий драматург) бути водночас і психологічним дослідженням нюансів 
внутрішнього стану людини, і явищем символізму, тобто мати знакову об-
разну природу» [45, 158].
 В. Гуменюк взагалі вважає, що драма «Брехня» — це «п’єса-
портрет», у якій осягається передусім образ головної героїні, а інші 
персонажі подані ескізно немов характери-маски, які виявляють глибинні 
процеси складної жіночої душі  [17, 154].
 Апогею символістська поетика набуває у п’єсі «Чорна Пантера і 
Білий Медвідь» (1911). Авторська інтерпретація гострих проблем життя 
родини українського художника на еміграції, взаємин митця з оточенням, 
конфлікт сімейних обов’язків і покликання Художника вирізнялася експе-
риментальною методою, оригінальністю й неординарністю. З’явилися 
підстави говорити про появу в українській літературі власне символістської 
драми, новий стильовий ряд якої фактично очолив В. Винниченко. 
 Остаточний відхід від традиційної української драматургії та 
яскраве новаторство відчувається як на рівні назви, так і у виборі системи 
персонажів драми. У динаміці п’єси конфлікт між художником Корнієм 
Каневичем («Білий Медвідь») і його дружиною Ритою («Чорна Пантера») 
набуває антагоністичного характеру. Суть антагонізму полягає в одвічній 
трагедії Художника, «нездоланності прірви між високістю злету творчого 
Духу та заземленістю життя людського, у щоденній боротьбі за існування, 
за виживання, між вічністю творчого буття і короткочасністю земного 
життя» [45, 95].
 Просвітлена пристрасть творення художнього образу Мадонни з 
немовлям відкривається Корнію лише в момент смерті хворого сина й не-
вимовного материнського страждання дружини. Знайшовши неймовірно 
виразні непідробні «рисочки болю» й «чудову блідість» щойно померлого 
Лесика та, перенісши їх з натури на полотно, Корній переживає відчуття 
майже щастя. Напівбожевільна Рита, розуміючи, що після смерті сина як 
родина вони можуть бути лише по той бік світу, знищує картину, вбиває 
чоловіка й себе.
 П’єса В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь» мала 
успіх і багату сценічну історію. 1917 року постановкою цієї п’єси офіційно 
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відкрилася діяльність «Молодого театру», 1920 і 1923 рр. – Київського 
драматичного театру ім. І. Франка, 1925 – 1926 рр. – Одеського театру 
Жовтневої революції. На екранах Німеччини тих років демонструвався 
фільм «Чорна Пантера» за сценарієм п’єси В. Винниченка. У багатьох су-
часних театрах «Чорна Пантера і Білий Медвідь» уважається класикою і є 
окрасою художнього репертуару.
 Як драматург і романіст, В. Винниченко був у 10 – 20-х роках ми-
нулого століття чи не найбільш скандальним автором. Його звинувачували 
в наслідуванні зарубіжних (європейських та російських) письменників. 
В. Винниченко досить емоційно реагував на подібні закиди. Обурюючись 
намаганням критиків підвести його під трафарет через схожість «тільки 
в якій-небудь дрібниці форми», він заявляв, що хоча великі попередники 
(І. Тургенєв, Е. Золя, Г. Мопассан та ін.) свого часу шукали нового й тим 
були привабливі, зараз не є для нього прикладом у творчості, бо як митець 
він не може вперто стояти на старих надокучливих формах. «Рабськи пере-
дражнювати інших» В. Винниченко не збирався, бо мав за мету: «Всяки-
ми путями, всякими способами, а ми мусимо стати нарівні з передовими 
націями. Це мета, для якої варто жити і працювати […] це, мовляв, позиче-
не. Що ж робити, коли все гарне ми мусимо позичати...» [26].
 Отже, незважаючи на певні наслідування кращим зразкам 
західноєвропейської літератури, він не комбінував старе й відоме, а тво-
рив продукт оригінальний, об’єктивно цінний і самодостатній. Суть 
творчого методу письменника найкраще висловив В. Панченко: «Запози-
чення тем (мотивів), образів, художніх прийомів талановитим автором 
далеко не завжди означає простолінійне засвоєння відомих зразків. У ви-
падку ж із В. Винниченком ідеться про зовнішній стимул, про активний 
розвиток і трансформацію першоджерела. Власне, запозичення в нього 
має характер ремінісценцій, відгомону чужого мотиву, сюжету, образу. 
Це своєрідне відштовхування від відомого – заради нового художнього ре-
зультату» [50, 52-53] (курсив наш. – С.М.).
 Певної еволюції зазнає поетика драм В. Винниченка «в літо 1923». 
Талант Винниченка-драматурга розгорнувся з новою силою. Зникає певна 
штучність, викликана запалом молодості. На зміну приходить психологічна 
вмотивованість зображуваних характерів, дія викликається не лише ба-
жанням автора, а й логікою їх розвитку. Переважальною ознакою поетики 
В. Винниченка стає психологізм. Останній в рецензії на виставу за п’єсою 
«Закон» у театрі Копенгагена обґрунтовується дуже напруженими драма-
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тичними моментами та ситуаціями, де виявляються дивовижні авторські 
знання людської психології.
 Можливо, саме психологічна логіка розвитку образів цих 
творів, цілісність їхніх дій та вчинків призводить до реалізації прагнень 
героїв розв’язати конфліктні перипетії на користь християнської моралі. 
Новацією п’єси «Закон» є також зникнення сюжетної мелодраматичності. 
«Закон» є власне драмою (кращою у творчому доробку драматурга) і ра-
зом з іншими п’єсами ставить ім’я В. Винниченка в один ряд із письмен-
никами, для яких загальнолюдські цінності є головними пріоритетами у 
творчості [43, 128].
 Останню п’єсу В. Винниченка «Пророк» (1929) дослідники на-
зивають закономірним аспектом його теорії «чесності з собою» на вищому 
етапі духовного самовдосконалення [45, 124]. Л. Онишкевич зазначала, що 
своїм «Пророком» драматург випередив західноєвропейську літературу, 
зумівши «передбачити, передчути і відмітити ситуацію вагань і вільного 
вибору» [48, 141].
 У драмі «Пророк» митець продовжував розробку проблеми «чи 
виправдовує мета засоби» й проаналізував логіку, якою може керувати-
ся високодуховна, талановита й самовпевнена людина (новий Месія), 
проповідуючи найширшим масам «всеспасенну, всецілющу любов» у 
діловому модернізованому суспільстві. Твір пов’язаний із ведичним учен-
ням, проте «...як у першій своїй п’єсі, «Дизгармонії», так і в останній, 
«Пророці» В. Винниченко заторкнув справу гармонії між особистим та 
громадським життям, між теорією і практикою, між особистими ідеями, 
вірою та загальним добром і порядком» [48, 195].
 Отже, узагальнюючи результати наукових досліджень творчості 
Винниченка-драматурга, можна говорити про його динамічну твор-
чу еволюцію, безсумнівними ознаками якої стали драматургічна 
майстерність, новаторство та оригінальність. Твори письменника 
сприяли оновленню репертуару українського театру, подолання ним 
етнографізму та специфічного побутовизму, продемонстрували нові 
підходи до розкриття актуальних, гострих, табуйованих суспільством 
проблем. 
 Новизною для української літератури було те, що В. Винниченко 
показав у своїх творах сексуально емансиповану героїню, яка прагнула ре-
ально утвердити свободу своєї особистості, намагаючись змінити наявний 
стан речей у різних сферах життя. Долаючи традиційну благопристойність 
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жіночих постатей у літературі, письменник зробив спробу глибокого 
проникнення в психологію жіночої душі, «вперше широко ввів до 
української літератури еротику, […] поставив гостро та всебічно проблему 
сім’ї і статевої моралі, особливо серед інтелігенції всіх відтінків» [53, 12].
 Творча еволюція В. Винниченка виявилася в новаторських за своєю 
суттю художніх знахідках щодо форми й засобів художньої виразності. Від 
«етико-естетичної неповноцінності та композиційної невпорядкованості» 
перших п’єс («Дизгармонія», «Щаблі життя», «Меmento»), мелодраматиз-
му («Базар», «Брехня») В. Винниченко вийшов на рівень драматургії як 
системно-організованої цілісності, у якій «всі компоненти працюють на 
загальний результат – високу художність» [43, 128].
 Новими ознаками стилю письменника став також психологізм 
у розробці складних за особистісною структурою характерів персонажів 
драм та використання символістської естетики («Брехня», «Чорна панте-
ра і Білий Медвідь»), яка увиразнювала та інтелектуалізувала фабульні та 
психологічні колізії творів.
 Окремим етапом творчої еволюції В. Винниченка можна назвати 
період еміграції (1920 – 1951 рр.). У ці часи з’явилися романи «Соняч-
на машина», «Поклади золота», «Нова заповідь», «Вічний імператив», 
«Лепрозорій» («Прокажельня»), політичний «роман з тезою» «Слово за 
тобою, Сталіне!», драми «Ательє щастя», «Пророк», політичні трактати й 
есе «Щастя», філософсько-етична система «Конкордизм». 
 Письменник створює новий для української літератури жанр 
роману-диспуту (роману-дискусії). Тритомний твір В. Винниченка «Со-
нячна машина» (1924), як зазначає С. Погорілий, став «жанровою нови-
ною» та «візитовою карткою» української літератури в Європі [53, 12].
 Гострота та емоційна наснаженість сюжету, енергійність і 
динамізм розповіді, колоритність та візуальність зображення типажів, еле-
менти сатиричного гротеску, чіткий злободенний аспект з широким охо-
пленням суспільних тенденцій життя й застереження щодо радикальності 
індустріальних перетворювань людства – усе це успішно зреалізовано 
В. Винниченком у «Сонячній машині». 
 М. Зеров підкреслював, що в українській літературі «ніколи не 
було великого роману з елементами авантюри і соціальної фантасти-
ки» [25, 437]. Ще один сучасник письменника – літературний критик 
О. Білецький писав: «Самий той факт, що з’явився великий роман (загал
ом щось понад 800 сторінок у трьох томах), написаний письменником з 
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великим літературним досвідом, хіба не є він вже подією в нашій сучасній 
літературі! Інтерес до новинки ще зростає по тому, як на обкладинці 
ми прочитали: утопічний роман! Перший за весь час існування нашої 
літератури!» [1, 40]. Про те, що В. Винниченко задавав новаторський 
тон, створивши перший в українській літературі соціально-фантастичний 
роман «Сонячна машина», говорив і М. Жулинський, підкреслюючи, 
що ніхто не міг заперечити новаторської ролі В. Винниченка-романіста 
[22, 249].
 Грандіозність проблематики (суперечності між духовною культу-
рою, мораллю та технічними можливостями людства) та планетарний мас-
штаб охоплення подій, за Г. Сиваченко, теж були новими та актуальними 
для всієї тогочасної світової прози загалом [57, 96]. Роман «Сонячна маши-
на», як і попередні твори, багатий на символіку, у ньому вдосталь таємних 
алегорій та притчових акцентів, у яких, втім, «вгадуються» приховані 
натяки на реальні конкретні події. Сюжет твору за циклічністю дії, трьо-
ма колами спокус (безвісне тихе життя – багатство, слава – перспектива 
безмежної влади над світом), наявними казково-символічними персона-
жами та непрямими символами (коронка Зігфріда, вкрадена в принцеси 
Елізи, – корона Землі) «почасти нагадує казково-символічну композицію» 
[57, 104].
 У кінці 40-х років В. Винниченко розробив власну концепцію бу-
дування щастя (Прага, 1937 р.), а 1949 року видав політично-філософський 
роман «Нова Заповідь». Європейська літературна критика й широке коло 
української еміґрації (М. Гарасевич, Т. Гунчак, Д. Гусар-Струк, Т. Кобзей, 
Г. Костюк, Є. Лащик, І. Лисяк-Рудницький, М. Мольнар, С. Наумович, 
Л. Онишкевич, С. Погорілий, В. Ревуцький, М. Тарнавська, М. Шлемке-
вич та ін.) зацікавилися цим мистецьким варіантом філософсько-етичного 
надбання В. Винниченка. Розпочалася полеміка, яка свідчила про 
оригінальне тлумачення письменником проблем «філософії життя», про-
довження, збагачення та наповнення новим соціальним змістом традицій 
екзистенціально-гуманістичної української філософської культури.
 Темі щастя присвячено також роман В. Винниченка «Лепрозорій». 
Із побутового мотиву в ранніх творах письменника, як стверджував 
С. Погорілий, тема щастя людини, зазнавши оригінальної мистецької 
еволюції, виросла у велику тему в образах [53, 4]. Оригінальність цього 
роману полягала не лише в змалюванні образу «майбутньої планетарної 
неолюдини» [53, 12], а й у спробі письменника акцентувати всю увагу на 
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дослідженій проблемі, відкинувши любовну інтригу. Ця новація митця 
руйнувала традицію європейського роману будь-які ідеї вплітати в роман-
тичну канву.
 Герой «Вічного імперативу» професор Данієль Брен також 
висловлюється про щастя: «...щастя – це ніяка сила, ні багатство, ні влада, 
ні панування, ні навіть здоров’я, це, як я говорив, рівновага всіх сил, це все 
та ж погодженість їх... Це ось та безпричинна радість, яка буває у здорових 
дітей, птахів, звірів, можливо, у планет» [53, 6]. Оригінальність творчості 
В.Винниченка яскраво виявилася у процесі обдумування роману «Вічний 
імператив». Йдеться про автоінтертекстуальність, коли щоденникові 
нотатки письменника стосовно велетенського Страховища Іванища 
[57, 198] практично повністю переносяться на сторінки твору, допомагаю-
чи створювати тип митця з яскравою індивідуальністю. В образі художника 
Моріса Брена В. Винниченко висловлює власні оцінки імперіалістичного 
й комуністичного Іванища: «На обидва я плюю. Відтак, ніяк не можу 
це задоволення від плювання віддати за сочевичну юшку, котру ви мені 
пропонуєте» [41]. 
 Письменник продовжував глибокі роздуми над філософсько-
етичними аспектами сенсу людського буття, заглиблювався в комплексну 
проблему морального вибору тощо. Логічним завершенням цілісного фор-
мулювання уявлень про щастя стала велика праця «Конкордизм». У ній 
ключову категорію щастя автор протиставляє світовим війнам і соціальним 
катастрофам ХХ століття. Людство, виснажене роками лихоліть, не могло 
не бажати щастя, розбудови нового, ідеального, гармонійного суспільного 
ладу та нових людей. Навіть розуміння того, що утопії не здійснюються, 
не заважає усвідомлювати їх як бажане майбутнє, як перспективу розвитку 
особистості та суспільства.
 В. Винниченко прагнув осмислити ширший зміст усієї духовної 
культури, увівши до неї природу й одвічні людські інстинкти. Будучи чут-
ливим до екологічних негараздів, митець-гуманіст закликав у всіх сферах 
життя бути частиною природи, жити з нею в гармонії. 29 серпня 1932 року 
митець зафіксує у щоденнику «Чого ж варті всі досягнення техніки, науки, 
філософії, мистецтва, всього того, чим пишається сучасна доба, коли вона 
не здатна задовольнити елементарні потреби людини, коли для мільйонів 
людей існування первісної людини в диких лісах з’являється недосяжним 
щастям і цілковитою неможливістю» [13].
 В. Винниченко був новатором не лише як ідеолог конкордизму. 
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Він з оптимізмом і натхненням перебудовував власне життя відповідно до 
проголошуваних принципів. Керуючись тезою «Проповідуй іншим тільки 
те, що сам у житті виконуєш», В. Винниченко з літа 1932 року запровадив 
новий режим (відмовився від куріння, алкоголю, перейшов на сиру їжу). 
Крім того, власним прикладом життя аскета-фанатика він популяризував 
нові ідеї: «... ми з Кохою почуваємо таку енергію, такий запас сил, що, 
здається, готові самі виступити на боротьбу з тисячоліттям, з усіма гідрами 
й драконами старого світу» [14].
 Досліджуючи новаторство В. Винниченка, не можна не сказати 
кілька слів про його Щоденник. У вступній статті до першого тому «Що-
денника» Г. Костюк слушно зазначав, що «ні один український письмен-
ник не залишив після себе такого багатющого скарбу з лябораторії своєї 
праці. Це виняткове явище в українській літературі» [10, 14].
 Ознаками оригінальності В. Винниченка є експериментаторство і 
парадоксальність стилю письменника. Спираючись на універсальний прин-
цип класифікації митців літературознавця Д. Овсянико-Куликовського, 
який розділив художню творчість на «експериментальну» та «спостереж-
ницьку» й відповідно письменників на експериментаторів і спостерігачів, 
зараховуємо В. Винниченка до першого типу. Результати лабораторних 
досліджень письменника мали досить високу міру об’єктивності. Став-
лячи перед собою ряд проблем морально-етичного характеру, В. Вин-
ниченко домагався їхнього розв’язання в ході складних психологічних 
експериментів, до яких залучав своїх героїв. Письменник отримував опти-
мальний очікуваний результат, якщо поведінка персонажів у конфліктних 
ситуаціях, у які митець їх уводив, випливала з логіки характерів [43].
 У його творах присутня динамічна фабула, але рухала її не сила 
карколомних подій, а психологічний драматизм буття героя та його склад-
них стосунків з оточенням. Л. Мороз зауважує, що в п’єсах В. Винни-
ченка повороти й перепади у настроях героїв, зумовлені неочікуваними 
психологічними несподіванками, усе більше нагромаджуються з по-
дальшим ходом сюжетних подій. Цю тенденцію вона пояснює зумисною 
парадоксальністю стилю письменника [45, 153].
 Парадоксальність виявляється у творах митця різноманітно й має 
різні масштаби. Скажімо, у п’єсі «Пісня Ізраїля» бачимо її вияви вже в за-
головку та сюжеті, де присутність витонченого парадоксу засвідчується 
тим, що «розпачеві не притаманно співати. Якщо охоплена розпачем 
людина заспівала, то означає, що вона вже долає свій розпач, її пісня й є 
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подолання» (Е. Бентлі). Сюжет твору також вибудовується навколо пара-
доксального конфлікту: заради можливості самореалізації єврей має зрек-
тися себе, свого роду, свого імені. Арон Блюмекс втрачає свою душу, став-
ши Миколою Блюмським.
 Про контроверсійність, тобто сповненість постійними 
внутрішніми суперечностями постаті митця, говорить і Г. Клочек, ар-
тикулюючи таку складову творчості письменника, як її гуманістична 
змістовність. Учений розшифровує свою думку, доводячи, що, з одного 
боку, митець має «величезне прагнення бачити людей щасливими й ро-
бити все можливе для того, щоб вони стали такими», а з іншого боку, 
пропаговані ним у художньому втіленні моральні концепти «чесності з со-
бою», викликали «бурю протесту в представників традиційних моральних 
цінностей» [27, 7].
 Проте Г. Клочек віддає належне творцю новаторського концеп-
ту, який виявився не таким уже й простим та однозначно негативним. За-
галом, як твердить учений, розроблений письменником концепт можна 
розглядати як предтечу етичної системи (світський гуманізм), формування 
якої розпочалося в 60-х роках минулого століття. Окремі розробники цієї 
системи буквально дослівно повторюють Винниченкове словосполучення 
«чесність з собою» [27, 7].
 Отже, якщо парадоксальність уважати ознакою оригінальності, 
то вона у творчості В. Винниченка виявляється у побудові дії на засадах 
парадоксальних ситуацій, у специфічності ходу думок і нелінійності, 
нестандартній логіці роздумів персонажів, у непередбачуваності поведінки 
та неочікуваності вчинків літературних героїв, поєднанні їхніх позитивних 
і негативних якостей, широкій амплітуді коливання настроїв тощо. 
 Разом із великою продуктивністю, високою працездатністю, 
здатністю працювати в несприятливих умовах, хисту до швидкописання, 
новаторство, позначене експериментальністю та парадоксальністю худож-
нього мислення, яке виявилося фактично у всіх сферах життєдіяльності, є 
унікальними компонентами соціосфери Володимира Винниченка, рисами 
його характеру, які формували особистість митця і реалізовувалися в його 
творчості.
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АНТИНОМІЯ 
«ІНСТИНКТ – СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ» 
У ХУДОЖНЬОМУ ТА ПСИХІЧНОМУ

 СВІТІ МИТЦЯ

 Мала проза В. Винниченка насичена образами «бунтарів» – за-
пальних, нестримних і гордих прихильників і шукачів істини, правди, 
близьких письменникові духом. Психологічний аналіз текстів переконує 
у їх психоавтобіографічності. Так, виразником чоловічої природної сили, 
агресії є один з головних образів оповідання «Краса і сила» Андрій: «Як 
дикий звір накинувся він на неї...» [5, 52]. Нестриманий, темпераментний, 
іноді навіть жорстокий, чимось подібний до Андрія з «Краси та сили» Кар-
по – герой іншого оповідання «Біля машини» – особливо, як і Андрій, у 
ставленні до жінок: «Карпо вмить сіпнувся й кинувся до Хими»; палкий, 
спалахує з першої іскри, тим паче зачепили його гордість: «Карпо, черво-
ний, з розбитими окулярами на грудях, стояв серед купи робітників і палко 
говорив щось, повертаючись до всіх..»; «..Але ніхто не ворухнувся, тільки 
Карпо знов шарпнувся до його і щось закричав, але його знов спинили.» 
[5, 85-86].
 Ці герої викликають у читачів симпатію завдяки своїй силі духу, ха-
рактеру, можливо через те, що так вміло вимальовані автором з самого себе, 
є носіями психічних особливостей особистості В. Винниченка. Вони так 
само є відвертими і чесними особистостями, які прагнуть справедливості. 
Звичайно, образи такого типу викликають неабияку симпатію з боку читачів.
 У романі «Записки Кирпатого Мефістофеля» Михайлюк (носій 
Винниченкових ідей, сфери свідомого), чекаючи другу добу на Білу Ша-
почку, зневірюється у своїх силах, його запал, некерований прояв лібідо, 
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згасає з часом: «Я вже знаю, що зараз поїду додому. Весь запас моєї сили 
волі вичерпався, я порожній, мені тужно, нудно й тільки одна туга сидить 
там, як чорна, вогка жаба. І що більше я буду доводити собі, що мушу до-
вести почате до краю, що сам собі буду гидкий у противнім разі, що, влас-
не, справа не в Шапочці, а в моїй повазі до себе, – що щиріше, палкіше я 
переконуватиму себе, то несподіваніше і швидше сяду на візника й поїду» 
[8, 93].
 Кирпатий Мефістофель у даній ситуації досяг мети завдяки 
своїй впертості та силі волі. За словами В. Винниченка, «сильним «во-
лею» можна назвати тільки тих, у яких є сильні, виразно окреслені ба-
жання. Слабкими – тих, у яких бажання невиразні, володіють людиною 
не цілком, швидко зміняють одне одне» [10, 34].
 Психічні образи тілесних потреб, виражені у вигляді бажань, є 
інстинктами. Саме про цю частину особистості іде мова. «В інстинктах 
проявляються вроджені стани збудження на рівні організму, що потре-
бують виходу і розрядки». Психоаналітики стверджують, що будь-яка 
активність людини (мислення, сприймання, пам’ять і уява) визначається 
інстинктами. Вплив останніх на поведінку може бути як безпосереднім, 
так і опосередкованим, замаскованим. Люди поводять себе так чи так, бо 
їх спонукає підсвідома напруга – їх дії послуговують меті зменшення цієї 
напруги [67, 67-74].
 Бажання Михайлюка – зовнішній вияв його Ід, він прагне будь-
що задовольнити свої бажання, тобто звільнитись від тієї внутрішньої на-
пруги, що утворюється внаслідок прояву інстинкту. При цьому виникає 
внутрішня боротьба, спровокована зовнішніми факторами: «Кінцевою ме-
тою психічної діяльності є задоволення бажань та уникнення страждання, 
але зовнішній світ, соціум, інші люди перешкоджають людині в цьому» 
[24, 45] , – зауважує Н. Зборовська. Епізод чекання Білої Шапочки – приклад 
цієї болісної внутрішньої боротьби, де інстинктивні пориви, потяги, бажан-
ня поступаються один одному, а людина, її «Я» намагається врівноважити 
енергетичні системи Воно та зовнішнього світу. «Що щиріше, палкіше 
я переконуватиму себе, то несподіваніше і швидше сяду на візника й 
поїду» [8, 93], – іншими словами, чим сильнішим буде бажання, потяг, тим 
більшим буде опір, що виникає при цьому через нереалізованість бажан-
ня, тим інтенсивніше Я намагатиметься позбутися болісного відчуття че-
рез відштовхування потягу та ліквідацію опору. У цьому процесі вбачаємо 
суперечливість структури особистості Якова Михайлюка.
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 Амбівалентність психоструктури В. Винниченка виявляється 
в його листуванні та щоденних нотатках. «В мені чудно зрослось щось 
дике, природне, некультивоване з культурним розумом, з рефлексом, з 
аналізом, з бажанням боротись проти цього дивного і темного» [34], – 
зізнається митець Катерині Голіцинській. «Дивне» і «темне» – пристрасть 
(Воно) прокидатиметься раз у раз, коли його пробуджуватиме жінка. Чи 
вже названа Катерина Голіцинська, чи Люся Гольдмерштейн, чи Софія За-
двина, чи інші названі й неназвані адресатки його почуттів у щоденнику й 
листах. 
 Часто цитована класифікація свідомого й несвідомого в 
ставленні до протилежної статі знову ж таки амбівалентна. «Кохання – це 
зойк крови, це бездумний, непереможний голод тіла, це наказ вічності, 
яка не допускає опору собі... Любов – це вростання, це просякнення до 
найтемніших куточків одної істоти другою. Любов приходить пізно, за 
коханням, після його оргій, після жадних криків і лютого, дикого шепо-
ту жаги. Кохати можна одночасно двох, трьох, п’ятьох, стільки, скільки 
вистачить сили тіла і вогню. Любити одночасно можна тільки одного» 
[10, 133], – писав В. Винниченко у своєму щоденнику. Це і є своєрідним 
поясненням його пристрасної натури. Подібні сентенції знаходимо у 
тексті роману «Записки Кирпатого Мефістофеля». Тут ми маємо прямий 
доказ того, що Михайлюк виступає художнім втіленням думок і пере-
конань самого В. Винниченка, свідомо створений письменником для 
апробації ідеї.
 Яків Михайлюк уявляє свою любов подібним чином: «Нарешті, 
коли минає багато-багато часу, коли проходить оргія, я почуваю, що тепер 
знаю і люблю її. І раз питаюся її: що таке любов? Вона відповідає: це те, 
коли ніщо не існує, окрім нього.
 Значить, вона ще не любить мене. І знов згодом задаю їй те саме 
питання. Вона каже: любов – це страх загубити. Ні, і тепер вона ще не 
знає, що таке любов. І от, нарешті, вона сама каже мені: як дивно, я лю-
блю світ, я люблю людей так, як ніколи не любила. Від чого ця жалість у 
мене, і зворушення, і така хороша печаль? Я вже не боюсь загубити тебе, 
бо це ж неможливо, правда? – ми так вросли одно в одного, що я вже не 
розумію слова «загубить». Кого загубить? Себе? Тоді я бачу, що вона знає, 
що таке любов. Тепер ми не можемо ні загубить, ні зв’язати себе» [8, 32].
 Любов для В. Винниченка є тим, завдяки чому людина стає 
вільною від життєвої переобтяженості необхідністю. Звідси розуміння 
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того, що любов не може бути тягарем або чимось, що зв’язує людину, 
тому й існує на засадах свободи.
 Природним наслідком любові є шлюб для народження дітей. Без 
любові  В. Винниченко виключає можливість народження нащадків. Саме 
шлюб з любові, родина є тим найтіснішим, що поєднує двох. Підтверджує 
таке розуміння філософії шлюбу:
 « – Уявіть: ви мати, ви маєте дітей, частинки вашої істоти, що 
таємним, дивним способом продовжують ваше життя. Та не тільки ваше, 
а всього людства. Та це ж непохитний, абсолютний закон природи! Хай 
загинуть усі людські закони, всі правила, заповіді; хай щезне культура, 
слово, думка, а цей закон існуватиме, поки буде на світі хоч одна пара 
людей!.. Подивіться, що найтісніше, найдужче в’яже людей! Ідеї? Наука? 
Професія? Ні! Родина, діти, – от ця незрозуміла, могутня сила, яка часто 
ламає всі закони нашої логіки, всі розуміння розумного, цільного, гарно-
го» [8, 125].
 На перший погляд може здатися, що В. Винниченко утверджує 
панівну силу «абсолютного закону природи» – владу підсвідомих 
інстинктивних процесів людини – і відкидає її свідоме життя на противагу 
суспільним нормам моралі, сформованим віками. Така думка буде цілком 
помилковою. В. Винниченко у своєму прагненні створити модель щастя 
намагався витворити нову систему моралі, за якою головне – не придуши-
ти тваринне начало (Ід) у людині, а навпаки, навчитися жити у злагоді і 
розумінні зі своїми інстинктами, які за часом існування, до речі, набагато 
старші за будь-які моральні норми, штучно встановлені суспільством.
 На початку ХХ століття тема любові, кохання, шлюбу, статевих 
стосунків стала об’єктом вивчення у різних галузях науки. Соціальні 
суспільні зміни, заперечення старої моралі, критики буржуазного шлю-
бу, емансипація жінки, дослідження людської сексуальності не могли 
оминути і В. Винниченка, його чутливу особистість, і не відобразитись 
у творчості. Ці проблеми турбували його, як і питання «інстинкт – ро-
зум» [57, 148]. Вони знайшли своє втілення в ідеї вдосконалення шлюбу, 
що мав базуватись не на старій моралі. Шлюб він спробував розглядати 
в одній площині з такими поняттями, як «кохання» і «дитина». Дити-
на стала тією основою, навколо якої розгортаються родинні перипетії, 
і взагалі основною і невід’ємною частиною шлюбу. Г. Сиваченко гово-
рить з цього приводу, що тут має місце існувати Винниченкове правило:
«Кохайся з тим, з ким тобі приємно і хочеться це робити, але сім’ю утво-
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рюй тільки з тією людиною, в якій хочеш бачити батька чи матір своїх 
дітей». Ця позиція, на нашу думку, зовсім не несе у собі тієї аморальності, 
у якій критики часто звинувачували В. Винниченка, адже моральність у 
його розумінні – внутрішня природна свобода особистості, яка сама має 
право приймати рішення і бере на себе право самостійно відповідати 
за свої вчинки та наслідки, до яких вони можуть призвести. У цьому 
і полягає рівновага буття, зі своєю природою, біологічною основою, 
інстинктами.
 Зовсім дитям природи, суцільним клубком бажань можна назва-
ти Мотрю, образ з оповідання «Краса і сила», якій важко зробити вибір 
між двома чоловіками. Кого ж обирає? Звичайно батька своєї дитини, бо 
це єднає найдужче і назавжди. Так Мотря пояснює свої дії Ількові: 
 « – От бач, мовчиш. А Андрій, той і тепер гроші має, за тим я не 
пропаду. Та й Васько... Хіба ти його любитимеш так, як Андрій, – не твій 
син...» [5, 35].
 У романі «Записки Кирпатого Мефістофеля» Михайлюк 
проголошує погляд В. Винниченка на шлюб, окреслює загальну схему 
традиційного шлюбу: закоханість, вінчання, народження дітей. Подружжя 
вважав «невільниками, прикутими до тачки», а головною причиною не-
щасливих шлюбів – закоханість як їх основу, тобто недостатню близькість 
людей, а тому виникає нерозуміння одне одного. Герой намагається виз-
начити необхідні умови для створення щасливого шлюбу (сам В. Вин-
ниченко мав за мету розробити теорію щастя для людства, створивши 
відомий трактат «Конкордизм»). Першочерговою тут є наявність мати 
спільну дитину, а у партнері бачити батька/ матір своїх дітей і надійного 
товариша у житті. І це для нього не була просто теорія:
 «...Ми, інтелігенти, вміємо тільки теоретизувати, а проводити в 
життя, в діло наших теорій ми не любимо й не можемо. Ми знаємо й бачи-
мо, що дідівський спосіб утворення шлюбу постарівся, що ми переросли 
його...
 ...Треба творити шлюб... От у чім вся причина. Творити свою 
Лобов. Закоханість не є любов. Любиш те, що знаєш, чого прагнеш, про 
що мрієш. А любов приходить тоді, як відходить закоханість. І прихо-
дить не сама, а з нами, нашим хотінням, волею, упертістю, гордістю...  
  Вас тягне до тої людини, ваше тіло співзвучне з нею. Хіба це 
є підстава для шлюбу, для народження нових людей? Ні, ви пізнайте 
цю людину в цім тілі, полюбіть її! Пізнайте в дрібничках, в звичках, 
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в найменших і найбільших проявах її, сплетіть себе з нею неподільно. І 
тільки тоді, як це буде, ви матимете маленьке право сказати, що ви дещо 
зробили для утворення шлюбу справжнього...» [8, 147].
 На противагу усталеним нормам, Винниченко пропонує 
слідуванню природі. Тож цілком логічним і риторичним постає питання 
в героя «Вічного імператива» Даніеля Брена: «Як ці релігійники запля-
мували великі чисті сили природи!.. Де, які інстинкти в людині є тем-
ними, низькими? Інстинкт життя? Інстинкт роду? Інстинкт колективу? 
Інстинкт самозбереження?.. Всі інстинкти – чисті, моральні, прекрасні, 
необхідні, всі вони служать людству мільйони років...». Ніби в унісон 
йому в «Записках Кирпатого Мефістофеля» Яків Михайлюк проголошує: 
«Моральність – це стіна, яку вивели припудрені між основними закона-
ми життя й вищим його проявом – розумом. Весь моральний поступ 
людства є в тому, що люди по камінчику стараються знищити цю свою 
власну стіну» [8, 137].
 В. Винниченко «не може змиритися з насильством і приму-
сом, тому його принципи певним чином проголошують свободу волі й, 
отже, перебувають поза християнством, заперечуючи «стару» мораль» 
[57, 146], – зауважує Г. Сиваченко. Підтвердження домінування при-
родного начала знову ж таки лунає з уст Михайлюка: «...Я не знаю 
тебе і ти не знаєш мене. Ми знаємо голос наших тіл, старий, прекрас-
ний, могутній голос наших предків. Він сповнює наші душі п’яним і 
радісним, як старе густе вино, хвилюванням та захватом. але не вірмо 
йому, бо це тільки старий легковажний гуляка-бог, що сумлінно виконує 
своє призначення. Не вимагаймо від нього більше від того, що він може 
дати. Його діло звести нас, штовхнути одно до одного. А що з нами далі 
буде, це не обходить його. Заспіваймо ж йому славу й подяку, але не 
складаймо на нього наше життя» [8, 31]. Інстинкт має величезну силу, 
часто людина не владна керувати імпульси, що йдуть з її підсвідомої 
сфери особистості. Реакція може бути різною: від сліпого прагнення за-
довольнити свої потяги – до жорстокого контролю на намагання приду-
шити найменший прояв Воно. Головне ж, як стверджує В. Винниченко, 
розуміти ці потяги, бажання, але не визначати їх за єдину силу, що керує 
нашим життям.
 Жодна ідея, розроблена суто на теоретичному рівні, не зможе 
протистояти шаленій силі непередбачуваного життя. Досить яскраво ця 
розбіжність між теорією і практикою, словами і діями простежується 
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в оповіданнях В.Винниченка «Суд» та «Малорос-європеєць», у яких 
відповідно земський начальник Михайло Денисович Самоцвіт та Коро-
стенко Миколай Андрійович, запроваджені порядки яких, засновані ніби 
на ідеї доброзичливого ставлення до селян, виявляються тільки «кра-
сивою» теорією на словах, що абсолютно не відповідає реаліям життя. 
Фальшиві ідеї також руйнуються, коли з’являється страх – великий рушій 
людських дій. Так, пан Коростенко, який відомий своїм «демократизмом, 
українством, лібералізмом», сліпо керується інстинктом самозбереження 
– боїться втратити майно – віддає наказ стріляти у людей без жалю. Коли 
ж репетитор пропонує мирний, раціональний шлях вирішення питання, 
Коростенко відрізає вже не українською:
 «– Нет, нет, нет, – замахав він руками. – Вы, молодой человек, 
не мешайтесь. Это жизнь, а не программа. Понимаете? Я должен защи-
щать свою семью...» [5, 454]. 
 Величезною проблемою часу В. Винниченко вважав саме 
цю проблему: невідповідність теорії, свідомо створеної у вигляді 
програми дій людини, практиці – шаленій силі дикої природної 
енергії життя, що керується своїми законами, над якими людина не 
власна.
 Те невідоме, що керує нашими бажаннями, несвідоме, 
інстинктивне, робить нас сильнішими. У щоденнику з цього приводу 
він запише: «У Вагнера і Реналя ідея: убити звіря в людині на користь 
«людини», інстинкти «укротить» на користь розуму. Але для чого розум? 
Чи не для того, щоб усі інстинкти всіх людей були задоволені? Убивши 
ж інстинкт, чи не вбиваємо ми самих себе?» [10, 41]. Отже, на думку 
В. Винниченка, інстинкти, що становлять сферу підсвідомого, є природ-
ною частиною нашого, людського буття, а не «темною», тваринною його 
стороною.
 В. Панченко, відтворюючи портрет В. Винниченка, зазначив, що 
«…в його зовнішності й поведінці було щось мефістофельське. Прони-
кливий, з хитринкою, погляд, сардонічний усміх, що ховається в борідку, 
імпозантна постать... І вдача – імпульсивна, амбітна...
 Чоловіки нарікали, що ладити з В. Винниченком було над-
звичайно важко. (Сам митець писав про свою нестриманість, а ча-
сом і грубість: «...Я, признаюся, чоловік грубий, часто дуже не 
делікатний, говорю не обдумано (за що сам корюсь)...»). А жінки... 
Жінок щось притягувало до нього, мовби магнетична сила...» [49, 121]. 
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 У «Записках...» впізнаємо його в портреті Михайлюка: «...Я – 
довгий, чорний, з довгастим лицем, гострою борідкою і густими брова-
ми, схожими на дві лохматі гусениці. Ніс у мене не кирпатий, а качиний, 
широкий і плескуватий на кінці, з довгими ніздрями. За все лице і по-
стать мене називають Мефістофелем, а за ніс – Кирпатим Мефістофелем» 
[8, 18]. Дійсно, ніби змальований з автора, до речі, зовнішні показники 
В.  Винниченка свідчать на користь холеричного типу темпераменту, зо-
крема, різкість і жорсткість рис, живі очі, твердий погляд; густе і жорстке 
волосся, вираз обличчя вказує на самовпевненість і твердість; також висо-
кий череп, мохнаті брови, малі очі, тонкі повіки, великі долоні [70, 44-45].
 Що ж до діяльності Михайлюка-Мефістофеля, то вона 
«скеровується на привласнення ролі зоконодавця, завойовника життя» 
[65, 188], на проведення експериментаторської перевірки своїх ідей на 
практиці у «психологічних іграх» з оточуючими (дійсно, схоже на самого 
В. Винниченка, для якого полем лабораторії були твори і власне життя).
 В. Хархун зазначає, що природа поведінки Михайлюка виз-
начена ідеєю компенсації бажання, що не збулося. Прагнення героя, 
не реалізоване під час революції в ролі «товариша Антона», вимагає 
його переміщення із суспільної сфери на ландшафт буденного життя. 
Розшарованість душі Михайлюка визначає різні напрямки поведінки. Бу-
денна свідомість, переобтяжена потребою романтики, вимагає «казки», 
«теорія» диявола – тактики спокусництва. Він, як і сам В. Винниченко, 
експериментує у своїй практиці. Об’єктом для експериментаторських 
вправ героя обирається сфера сім’ї і похідні від цього проблеми: етика 
особистісних стосунків та філософія дитини [65, 188-189].
 Роль «науковця», «філософа» – характерна ознака дияволізму 
(«Чорт – потенційний друг пізнання» [65, 190]). Він творить свій світ, 
перевіряє його на міць. Наприклад, самохарактеристика героя, тро-
хи насмішкувата і цинічна (він «свідомий свого «мефістофельства» 
[52, 230]): «Мені приємно заманути чоловіка на саму гру і зіпхнути його 
вниз. І той момент, коли в очах, поширених надією й захватом, блискає 
жах – є найкращий. Приємно, коли увага застигає й ти обережно, м’яко 
повертаєш його в той бік, який тобі потрібний. А він усміхається й гадає, 
що сам іде, «сам іде»! От за це ще можна багато дати: коли ти так запану-
вав над ним, що він уже й не помічає того» [8, 18]. Тому він і намагається 
розкрити у кожній людині її потаємне, приховане «Я», вивести внутрішні 
бажання зовні, реалізувати їх у дії: «Як я й сподівався, обоє скидуються 
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очима злякано. Мені цей ляк приємний: значить їм дуже страшне те, що 
я пропоную. А хіба не приємно просунути когось не страшне?» [8, 48].
Страшне – те, що є в людині, але вона це приховує і боїться цієї невідомої 
потужної сили, бо є суспільна загальна мораль, яка забороняє виявляти 
свою суть, свої дійсні бажання.
 Далі ми можемо простежити, яким чином проявляється «дия-
вольське» начало у Михайлюка: «Я дивлюсь на його неохайну борідку, 
на червону в зморшках шию і зі злістю думаю: «А що, якби одягти цьо-
го, щиро боліючого зрадою товаришів, чоловіка в гарний костюм, гар-
но постригти, вимити, покласти йому в кишеню чекову книжку тисяч 
так на тридцять, що би сталося з його доброчинністю?» [8, 41]. Його 
цікавлять експерименти з інстинктами, адже Нечипоренко зі своєю 
родиною знаходиться у скрутному матеріальному стані, значить його 
інстинкт самозбереження, який продукує бажання жити у достатку, 
стовідсотково активізований. Чим більше «незадоволення», тим більше 
прагнення людини позбутися його, тобто задовольнити інстинкт. А 
сильне бажання робить людину сильною волею у своєму прагненні, 
звідси і настільки сильний раціональний опір Нечипоренка «низькій», 
на його думку, пропозиції Мефістофеля. Що ж буде з людиною, з її опо-
ром, коли всі інстинкти, бажання будуть задоволені, або придушені? Це 
питання і ставив перед собою В. Винниченко, коли не погоджувався з 
філософією підкорення інстинктів розуму. Адже це неможливо, тому, як 
зауважує І. Кошова, «біологічні закони показані в романі як всесильні»
[32, 246]. Ідея письменника полягає у гармонії розуму і інстинкту. Михай-
люк із певним співчуттям спостерігає за пригніченням своїх інстинктів 
Олександрою Михайлівною: «Між іншим, у мене не перестає щоразу, 
як бачу її, ворушитись бажання зробити що-небудь таке, щоб оморочити 
цю праведницю в гріх. От якби, наприклад, шикарно одягти її, напоїти, 
оточити сластолюбними масними пиками й подивитись тоді, що в неї 
там за цею непорушною шкаралупою святости. Мені чогось раз у раз 
здається, що там повинен сидіти звір. Тому-то вона така й уперта, й на-
сторожена, що боїться випустити його.
 А втім, він ще вилізе. Він ще знайде щілинку. Хай тільки 
з’являться в неї діти. Ух, який це буде жорстокий, пазуристий, ревнивий 
звір!» [8, 62].
 В. Винниченко за своїм психотипом, вольовими показниками 
здатен протистояти суспільній думці, на відміну від більшості людей, 
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в яких просто не вистачить сили характеру, і вони не змінять думку, а про-
сто здадуться.
 Паралельно зі здатністю критично мислити спостерігається 
яскрава гама емоцій. Чергується прагнення дати рішучу відсіч («на крітіку 
треба відповідать новим твором») з прагненням спокійно обґрунтувати 
свою позицію, крізь яке проглядають роздратованість і стримуваний гнів, 
занепад сил і зневіра в себе змінюються різкими, сповненими неприхова-
ного обурення висловлюваннями на адресу опонентів. Таким чином, ми 
бачимо, як в одній особистості поєднується схильність до аналітичного 
мислення, що більше властива меланхолійному типу, та емоційність 
холерика, причому як ментальна, так і чуттєва сфера досить ярко 
виражені. Цим пояснюється суперечливе ставлення до В. Винниченка, бо 
здебільшого трапляється домінування однієї риси характеру над іншою 
[55, 164]. Здатністю переконувати, не змінювати свою думку володіє і 
Яків Михайлюк, коли проводить експеримент зі своїм оточенням. Тут 
проявляється Винниченкове знання психології натовпу, інстинкту колек-
тиву, помічене вже Лесею Українкою [61].
 Це ми можемо також спостерігати у малій прозі письменника, 
зокрема в оповіданні «Студент», у якому студент – сильна за характером 
особистість, що є носієм правди, протистоїть агресивно налаштованому 
(причина – пожежа, що нищить село) натовпу, не зрікається своїх пере-
конань ,навпаки, самогубством змушує натовп, осліплений злістю, «стад-
ним» інстинктом, змінити свою думку. 
 Як вже зазначалось, непорушним у своїх поглядах був і сам 
В. Винниченко. Хоч при розгляді питання про прийняття В. Винниченка 
до партії, в рішенні Політбюро ЦК РКП(б) від 6 вересня 1920 р. було за-
писано: «Політбюро констатує мінливість настрою т. В. Винниченка...» 
[20, 8], він був непорушний у своїх власних переконаннях, бачив недоліки 
різних політичних сил і намагався внести власні корективи. 
 В оповіданні «Салдатики!» цікавим, на наш погляд, є образ ватаж-
ка селян – Явтуха. В. Винниченко не просто так дає нам його попередню 
характеристику: Явтух повністю замкнений у собі, у своєму внутрішньому 
світі, у своїх переживаннях – інтроверт, що властиво меланхолійним на-
турам, але обставини змушують його змінити поведінку. Він виявляється 
також сильний духом і волею, впевнений у собі, чутливий, лідер (що вла-
стиво холерикам, а особливо сангвінікам), який здатен вплинути на на-
товп: «Спершу путався в словах (хоча не соромився цього), запинався, але 
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чим далі, то більше і більше розходився і, мов одрубуючи кожне слово, 
бив ним по серцях громадян, що як зачаровані слухали його» [5, 409].
 Натовп за своєю природою пасивний. Лише поява сильного ав-
торитета, який зможе повести за собою людей, може його розбурхати. Не 
буде ватажка, лідера – знову буде натовп пасивним: «Явтух правду казав: 
салдати не стріляли. Мирно й сумно побалакавши з селянами, вони тихо 
рушили назад, несучи за собою тіло вбитого начальника. А в другий бік 
верталися селяни з другим мертвим начальником – Явтухом» [5, 417].
 Яскравим художнім явищем, яке уможливлює розв’язання по-
ставлених у дослідженні завдань, постає повість «На той бік». В. Винни-
ченко написав твір під безпосереднім враженням від подій громадянської 
війни. У своїх політичних поглядах він вирізнявся своєрідною 
роздвоєністю. «Пропагуючи соціалізм, В. Винниченко залишався палким 
прихильником національного відродження України» [43, 134]. Але, керу-
ючись одним із головних своїх принципів – гармонією, він у цьому плані 
намагався створити свій варіант марксизму – «мрійливо-утопічного, 
зромантизованого, такого, який мав дуже мало спільного із марксизмом 
реальним, суворо матеріалістичним, з його культом класової боротьби» 
[43, 134]. Аналіз участі В. Винниченка у національно-визвольній боротьбі 
не становить предмет нашого дослідження, а лише дає нам факти, які ви-
являють особливості його психіки, які могли так чи так відбитись у його 
творі.
 Загалом явище революції, війни можна схарактеризувати як яви-
ще дисгармонійне, хаотичне. Як же може відчувати себе людина у такому 
стані, яким чином це впливає на її психіку, дії?
 У щоденнику В. Винниченко, розмірковуючи над цим питан-
ням, занотував: «Одно з характерних явищ війни – страх. Не тільки страх 
смерті від куль, штиків і т.п., а взагалі страх людей, друзів, знайомих, 
навіть родичів. Ніхто нікому не вірить, і через те кожний старається бути 
якомога більшим патріотом. Набираються патріотизму просто про запас: 
не пошкодить, як трохи і більше. Але часом і шкодить». Як можна поясни-
ти природу страху? Це є нормальна реакція людини на певні обставини, 
явища, що якимсь чином можуть загрожувати її життю. Тобто відчуття 
страху виникає тоді, коли спрацьовує інстинкт самозбереження.
 У повісті «На той бік» досить тонко представлена динаміка 
поведінки людини, яка керується своїми інстинктами – доктор Верходуб, 
який прожив вагому частину свого життя, створив власну філософію, 
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що і склала «гармонію» його існування, була зруйнована різкою зміною 
у суспільстві та його світі загалом. Ці шалені зміни породжують нову 
філософію героя, що диктується особливостями часу: «Живи не так, щоб 
досягти атараксії, нірвани, царства небесного, чи земного. Живи не так, 
щоб закон твого життя міг бути законом для всіх. А так живи все своє 
життя, наче ти через годину маєш померти. Май на годину від себе смерть 
і ти побачиш, як на цьому віддаленні кожен момент життя стане тобі 
самоцінним, неповторним, прекрасним. Все любе, все благословенне, що 
живе, навіть твої страждання, твій сором, ганьба, поневіряння» [7, 109].
 Людина намагається пристосуватися до тих обставин, які скла-
лися і на які вона не має спроможності вплинути, тому у її свідомості 
виникає «нова» філософія, що дозволяє почувати себе «затишно» у цьому 
світі, не маючи страху перед втратою життя. І ніби все влаштовано, але 
раптом з’являється щось, що змушує пробудитись приспане філософіями 
внутрішнє єство людини. Таким каталізатором у творі стає жінка, Оль-
га Іванівна Чорнявська, що пробуджує у чоловіків приховану потужну 
внутрішню силу, якій вони не в змозі протистояти. Простежимо за тим, 
що керує доктором Верходубом після того, як він побачив свою Наяду: 
«Хтось одурілий, божевільний раптом усередині сильно штовхнув док-
тора...»; «доктор, підштовхуваний кимсь одурілим, стримуючи хвилюван-
ня, ще раз здійняв до неї картузика» [7, 114]. Ця ж невідома сила змушує 
«кучерявого» щиро бажати допомогти Ользі Іванівні: «Кучерява голова 
прожогом розсікала гущавину «пролетарських» тіл, одпирала їх до стін, 
хвилювалася, хапалася. А сама весь час, так собі, випадково, озираю-
чись, поглядала на молдавський рушничок» [7, 126], ця ж природна сила 
інстинкту змушувала візника Юдка всього «світитись», а «композитора», 
що видавав пропуск, – поцілувати руку жінці.
 Вічна природна стихія – Воно (за З. Фройдом) бере верх над 
свідомістю людини, коли стикається із розрухою і хаосом революційних 
деструктивних змін: «...і такі жінки стають божествами для чоловіків. За 
них убивають себе, їм моляться, приносять жертви, криваві, безкровні, 
всякі. Сила жіночости в них така надлюдська, що за один дотик до них 
мужчина готовий прийняти всі муки, які може вигадати людина й дия-
вол. Через них стають і героями, і злочинцями, одні й ті самі люди... 
найлютіший пролетарій, коли зустрінеться з такою Наядою в образі бур-
жуйки, закине свою лють і стане смиренною овечкою. Бо тут сила не 
партійна, не клясова, а якась більша за кляси, партії, філософії, науки, 
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політики, якій підлягає всякий мужчина» [7, 128].
 Як бачимо, письменник знову наголошує на тому, що є закон 
природи вищий за будь-які ідеї, сильніший за революції та війни, які не-
суть руйнацію. Сам В. Винниченко не був позбавлений природного по-
тягу до жінок, навіть можна сказати мав досить яскраво виражене лібідо: 
«Я так уже змучився без тебе, – пише він у листі до дружини. – Я не 
можу дивитись ні на одну жінку, я хочу тільки тебе, тільки ти хвилюєш і 
тягнеш мене, всі ж визивають просто огиду. Без Чи я не можу працювати 
(здається, це найголовніша причина), але й подумати не можу скористу-
ватись твоїм дозволом...» [38, 71] («Чи» в щоденнику означало статевий 
акт. – С.М.). Закон природи, самої гармонії життя, який закладений в 
людині і визначається у різних проявах інстинктів, зокрема, сексуальний 
потяг чоловіка до жінки і, як результат, прояви чоловічого марнославства 
(З. Фройд): «Десь там, за цими криками, виттям собаки, за гупанням чобіт 
лежала та, яка була джерелом цього холодка, таємна переможниця всіх 
сліпих істот, зойків і руїн, вічна переможниця всіх смертей, що відвідують 
бідне людство, таке жалюгідне у своїх борюканнях проти законів вели-
ких чисел. Тисячі раз будуть завалені, переруйновані всі дворянські, 
пролетарські, буржуазні зібрання, а Наяда вічно, незмінно, неперемож-
но, незруйновано пануватиме над усіма руїнами перебудов. І це закон 
більший за всі закони смерти» [7, 132]. Так говорить доктор Верходуб, 
озвучуючи один з головних принципів В. Винниченка.
 Цей закон – лібідо, природне начало людини, що пробуджує 
у чоловіків сильний статевий потяг до красивої, привабливої жінки: 
«– Гм! Іноді ради випадкової знайомої чоловік може наразити себе на 
більші небезпеки, ніж ради найближчої» [7, 144] , розмірковує автор 
устами персонажа.
 На нашу думку, це є також ще одна «теорія», яка не витримує 
перевірки реаліями життя (нехай і в художньому світі твору). Експери-
ментатор у своїй творчості, В. Винниченко розкриває найпотаємніші по-
рухи душі, зміни у психіці героїв, що стають заручниками обставин. 
Найсильнішим виявляється інший закон, якому не може протистояти 
жодна людина, – інстинкт самозбереження, нестримне бажання жити, збе-
регти цю особисту цінність будь-якою ціною: «Доктор припав головою 
до соломи й затрусив нею. Все в ньому з жахливою огидою, зо звірячим, 
лютим, виючим протестом одсахнулось, обтріпнулось од смерти. Ні за що! 
Хай топчуть ногами, хай глузують, хай беруть у нього честь, сором, усе, хай 



125

ЛАБ ІРИНТАМИ  ЗАД ЗЕРКАЛЛЯ

тільки не відбирають можливості почувати це їхнє топтання, глузування, 
плювання, сором, ганьбу, біль, муки. Ах, що там біль, муки, сором, честь, 
ганьба! Це ж – мізерні, мінливі, скороминущі частинки одного великого, 
вічно-єдиного й напрочуд гарного, що є на світі: життя. Нема життя й нема 
нічого: ні честі, ні сорому, ні чеснот, ні злочинств, ні радощів, ні болів, ні 
цієї милої, дорогої, найлютішої, смердючої, загидженої соломи, нічого!» [7, 
186]. Які зміни трапились у психіці героя, що вплинули на його поведінку?
 Інстинкт самозбереження, який раніше втілювався у суто сек-
суальному потягу як прагненні продовжити своє життя у нащадках, те-
пер поступився місцем суто бажанню зберегти своє власне життя через 
страх (той же страх, який є проявом Воно, коли людині загрожує небез-
пека), який викликали нові обставини екстремальної межової ситуації 
для людини: «З мовчазним мовчанням усередині доктора ощетинилась 
чужа, темна істота, стала на задні лапи й наготовилась до лютого остан-
нього бою. Ідіть, прокляті, беріть, спробуйте!» [7, 201]. Метафоричне 
змалювання інстинктивної спроби захисту свого існування в образі ди-
кого звіра підкреслює, що людина у даній ситуації керується не розумом, 
свідомістю, а виключно інстинктом.
 Протягом твору поведінка доктора Верходуба змінюється тричі: 
 • вперше – коли він зустрів «привид з минулого» – Наяду – 
каталізатор змін; тоді він керується своїм ще замолоду незадоволеним 
сексуальним інстинктом; 
 • вдруге – коли змінюються обставини, нова ситуація безпосе-
редньо загрожує життю, а та сама жінка починає дратувати (Наяда ніби 
зникає) і знову стає каталізатором вже інших дій; 
 • втретє Воно оприявнюється, коли зникає пряма загроза життю, 
й інстинкт його збереження замінюється еротичним прагенням: «Солодко 
й тепло війнуло з-під хустки духом молодого, жіночого тіла. І чи від цього, 
чи від сильних рук на шиї, й від почування гнучкого, теплого тіла без кор-
сета, чи від гарячих, пришерхлих уст, чи від чогось іншого, але докторові 
в душі щось хльоснуло в долоні, стьобнуло батогом, ухнуло, скрикнуло й 
буйно замахало по всіх жилах червоною хусткою...» [7, 202]; «...Хустка її 
лежала в доктора на плечах і на грудях, від неї тепло, хвилююче пахло, а 
вітер пронизувато, люто гриз докторові спину, боки, ноги. Можна було б 
трохи краще прикритися хусткою, так на нозі ж спала Наяда, і не можна 
було рухатись» [7, 203].
 Зрозуміла річ, твердження про автобіографізм повісті «На той бік» 
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буде помилковим і проводити прямі паралелі з особистістю В. Винничен-
ка некоректно. Водночас, згідно з нашою концепцією твір має потужне 
психоавтобіографічне начало, несе відбиток психосвіту письменника, ко-
трий, заглиблюючись у несвідому сферу людської душі, сублімував власні 
підсвідомі порухи. «Ід», за свідченням психологів, може проявлятись у 
зовнішніх діях носія за умови: загострення психічних хвороб; алкоголь-
ного сп’яніння або дії наркотиків; стану гіпнозу; кризової психологічної 
ситуації. У повісті представлено останню ситуацію. Під час революційних 
змін, суцільного хаосу, нестабільності людина почуває себе незахищеною, 
контроль Над-Я слабне, натомість яскраво починає виявлятись підсвідома 
сутність Воно. Для В. Винниченка, котрий особисто пережив екстремальні 
події революцій, світової та громадянської воєн, подібні психічні стани 
були не лише об’єктом письменницьких спостережень, а фактом власно-
го психічного буття. Тож в художньому світі митця психосвіт героїв по-
роджений не лише знайомим життєвим матеріалом, але й особистісними 
рефлексіями, сублімацією власних підсвідомих порухів.
 Таким чином, виходячи з усього вище сказаного, можна конста-
тувати, що В. Винниченко володів особливо чутливим інструментарієм 
пізнання ірраціонального в природі й поведінці людини, маючи підвищену 
чутливість до імпульсів світу, легко вловлював ті сигнали, завдяки чому мав 
змогу вийти на новий рівень пізнання людської природи. Він, завдяки своїм 
особистим якостям характеру та глибоким знанням у світі психології та 
філософії, міг зануритись у таїни вічного «внутрішнього двобою інстинктів 
і свідомості в людині» [23, 8], продукувати конфлікт між природними 
людськими бажаннями, пристрастями та встановленими суспільством 
нормами загальними поведінки, «старою» мораллю, яка, на його думку, 
позбавляє людину найціннішої основи її буття – волі. А що є загальним, 
об’єктивним, те позбавлене суб’єктивного, індивідуального, є нав’язаним, 
а отже, позбавлене волі.
 У своїх творах В. Винниченко прагнув провести експеримент 
– перевірити на міць свої проекти, адже будь-яка думка повинна бути 
підтверджена практикою. Не всі теорії витримували перевірку. Досить 
часто головні герої, що пропагують певний принцип життя (наприклад, 
«чесності з собою»), потрапляють у пастку своєї ж теорії, як от Михайлюк, 
який став заручником свого статевого потягу, в результаті чого утворилася 
ще одна родина.
 Характер В. Винниченка, його темперамент, спрямованість 
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особистості легко можна впізнати «в обличчях героїв», їхніх думках, 
зіставляючи із записами його щоденниковими записами, епістолярієм, 
свідченнями його близьких. Тип його темпераменту, як ми зазначали вище, 
найбільше відповідає холерику, але не позбавлений він і якостей меланхоліка 
(яскраво виражена здатність до самоаналізу, самозаглиблення), сангвініка 
– потужне лідерське начало (за Г. Айзенком). Останнім часом психологи 
говорять про те, що рідко можна зустріти людину з «чистим» типом темпе-
раменту. І це є зрозумілим, бо при всій різноманітності життя, його проявів, 
обставин, у які потрапляє людина, станів та почуттів самої людини не мож-
ливо однаковим чином реагувати у зовсім різних ситуаціях. Так, існують 
«складні типи темпераменту» [70, 52], серед яких найбільше В. Винни-
ченко відповідає холерично-меланхолічному за притаманними цьому типу 
темпераменту ознаками: «запалі і гострі риси обличчя, глибоко запалі очі, 
чорні блискучі, зсунуті та блискучі брови, чорне і густе волосся, тонкі зжаті 
губи, звичайно гострий ніс. Характерними рисами внутрішнього складу да-
ного типу є непорушна воля, вперта наполегливість, загартований характер 
і надзвичайна енергія» [70, 54].
 Як митець і тонкий психолог В. Винниченко у своїх творах 
досліджував проблеми, які насамперед турбували його особисто, тобто мо-
жемо говорити про те, що під час написання творів він намагався з’ясувати 
власні проблеми, виступаючи у цьому процесі підсвідомо особистим 
психоаналітиком, бо ж був схильний до самозаглиблення та самоаналізу. 
Його хвилювали питання, які стояли на часі і тому не могли залишити 
його байдужим, питання кохання і любові, з якої випливає інше – що є 
моральним, а що є аморальним; проблема створення щасливого шлюбу; 
вічна боротьба чи співіснування свідомого та підсвідомого, інстинктів у 
людині; розробка теорії досягнення щастя людиною на практиці; пробле-
ма розбіжності самої теорії та застосування її практиці; і головний прин-
цип всього життя В. Винниченка – «чесності з самим собою». Більшість 
теорій на практиці зазнали фіаско, але вже сам факт постановки питання 
наштовхує нас на новий пошук та розв’язання цих питань на користь люд-
ства в майбутньому.



128

ЧАСТИНА  ПЕРША

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ: 
ПРОБЛЕМА ЕКСПЛІКАЦІЇ 
В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

 Стиль літератури нової доби визначало прагнення тонко 
(«нюансово») відтворювати психологію зображуваних персонажів. В. 
Винниченко чітко усвідомлював цю тенденцію і очолив ціле явище в 
літературі. За словами В. Мельника, саме йому належить першість у 
відкритті нової фази реалізму – неореалізму, «коли він (реалізм) став 
найближче до модернізму в художніх засобах психологічного пізнання 
людини, але розходився з ним у меті цього пізнання: реалізмові людина 
потрібна була для осмислення соціального оточення» [42, 47].
 Вироблення свого кута зору на дійсність, вимагало від пись-
менника оволодіння відповідними художніми засобами, які б дозволяли 
глибше пізнати людину в «складній переходовій добі XX ст., коли так 
загострилися непорозуміння між індивідуумом і суспільством, коли для 
багатьох здавалися втраченими орієнтири, а відтак поставала ще більш 
кричущою суперечливість між матеріальним і духовним, раціональним 
та ірраціональним у самій людині» [42, 50]. В. Винниченко повною 
мірою виявив сформованість художнього мислення, яке відповідало 
новим тенденціям у літературі. Ааналізуючи поетику перших друкова-
них творів письменника, вражає легкість у ейдологічному зображенні 
дійсності – маємо на увазі добре виявлену здатність до живописання 
словом. 
 Л. Толстой висловив думку, що у творі драматичного мистецтва 
найочевидніше «виявляється сутність всякого мистецтва» [60, 78]. Звідси 
випливає, що «драматургічне» в художньому мисленні митця є однією з 
ознак таланту, а виявлення та конкретизація цієї ознаки – засобом характе-
ристики художнього мислення.
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 Драматургічність є органічною рисою художнього мислення 
В. Винниченка, яка була сформована вже у гімназійні роки. Підтвердженню 
цієї тези слугує аналіз повісті «Сила і краса», яка з’явилася незабаром після 
того, як юнак покинув Єлисаветград, і стала наслідком його тамтешніх спо-
стережень.
 Однією з ознак «драматургічного» є те, що основною формою 
вираження змісту в повісті є діалоги. Все, що відбувається поза ними, це, 
умовно кажучи, поширені ремарки. Письменник описує місцевість, де 
розвивається дія, змальовує портрети дійових осіб, фіксує їх жести. Вира-
ження ж основного змісту, повторюю, відбувається через діалоги. Повість, 
звичайно, має сюжет, але він, сказати б, малорухливий.
 Зміст, що виражається через діалог, – це надзвичайно складний 
рух психологічних станів Мотрі, Андрія, Ілька – головних персонажів 
твору. Особливість діалогів полягає в тому, що вони містять вагомий 
психологічний підтекст. При сприйманні твору читач повинен фактично 
добувати той підтекст, вгадувати його. Більше того, йому необхідно влов-
лювати логіку руху психологічних станів, – і тільки у цьому випадку він 
«втягується» в сюжет. Малорухливість зовнішнього (подієвого) сюжету 
компенсується напругою сюжету внутрішнього, психологічного.
 Особливо слід відзначити, що трикутник Андрій – Мотря – Ілько, 
який розробляється автором, не є традиційним. Адже Мотря не належить ні 
Андрієві, ні Ількові. Драма героїні полягає в роздвоєності її почуттів – вона 
чи не однаковою мірою любить і Андрія, який відзначається сильною во-
лею («сила»), і красеня Ілька («краса»). Це засвідчує оригінальність підходу 
В. Винниченка до розкриття психології героїв і дозволяє простежити за ста-
новленням його драматургічного таланту. Адже конфліктне зіткнення афек-
тних психічних станів і сильних особистостей є однією з головних ознак 
драматичного мистецтва.
 Простежемо за функціонуванням «драматургічного» в художньо-
му мисленні В. Винниченка детально розглянувши І розділ повісті.
 Перша «дія» розділу. Мотря прийшла до Ілька, який ліниво 
розлігся не широкій призьбі своєї хатини. Щойно її, Мотрю, побив Андрій 
– побив за те, що вона не належить йому одному, а «ходить» до Ілька. Мо-
тря перебуває у розпачі, в стані крайньої роздратованості, сказати б афек-
ту. «Чого дивишся? – звертається вона до Ілька. – Не пізнав, може, ще й 
досі? Я – Мотря! Мотря, Мотря! Твоя полюбовниця... Ха-ха-ха! Чудно, 
правда?.. Ну й душно... Та чого дивишся? Не бачив? Може, поцілуєш? 
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Ха-ха-ха! А Андрій за се мене ще буде бить... Він мене тільки що знов бив... 
Диви, о... синяк вже набіг... А ти поцілуй. Ти ж теж полюбовник, ха-ха-ха! 
Один б’є, а другий цілує. Ось він зараз прийде сюди, а я на злість йому 
прибігла до тебе... Ти, може, думаєш, що я тебе люблю? Пхі. Я його лю-
блю, а тебе – ні!..» [5, 14]. Аналіз цього монологу відкриває його глибинний 
психологічний підтекст. Афектний стан Мотрі засвідчують її короткі, рвані 
фрази, нервовий сміх, раптові переходи з одного на інше. Є всі підстави 
говорити про монолог як потік свідомості.
 Споглядаючи красу Мотрі, Ілько відчув раптовий потяг до неї. «Та-
а-к… – протягнув Ілько. не зводячи з неї очей і прислухаючись, як у грудях 
у його щось то захолоне, то зомліє з одного погляду в її очі, в той глибокий 
чаруючий погляд». Таким чином, розпочався «діалог почуттів» цих двох 
молодих людей – Мотрі та Ілька – жінки та мужчини. Щойно побита, при-
нижена Андрієм Мотря, прийшовши до свого «полюбовника», говорить 
йому, що любить все-таки Андрія, а не його, Ілька, — говорить власне про 
те, що почуває в даний момент. Ілько певною мірою байдужий до її слів. 
У нього свої стосунки з Андрієм – дружні, товариські – і йому зовсім не 
хочеться їх псувати через Мотрю. Та все ж у нього, захопленого жіночою 
красою Мотрі, майже мимоволі виривається: «Та й гарна ж, їй-богу!» Ці 
захоплені слова Ілька розворушують Мотрю, і з цього моменту відчувається 
прихильне ставлення дівчини до юнака. Вражаюче мистецтво молодого 
В. Винниченка полягає в тому, що він показує цей взаємний потяг моло-
дих людей одне до одного як процес, у якого є своя логіка, свій «сюжет», 
розвиток якого письменник розглядає ніби під своєрідним мікроскопом, 
що здатний виявляти найтонші емоційні порухи. Слова Ілька «та й гар-
на ж, їй-богу» ніби стрепенули Мотрю і вплинули на неї заспокійливо. 
Але тут же, трохи привернута до себе Ільком, вона починає відчувати 
роздвоєність своїх почуттів. Цей стан вона вже не раз переживала. Він, бу-
вало, пригасав. Але зараз починає знову володіти нею. Вона протиставляє 
двох мужчин – протиставляє «красу» і «силу». «Хіба гарна? – підхопила 
Мотря. – Дуже? Га? Ти б, правда, не вдарив би, пожалів? Ха-ха-ха! Та куди 
тобі! Ще б я тебе набила, якби схотіла. Ти тільки жидів і вмієш бить. А 
здоровий!..» і т. д.
 За кожною фразою героїв відчувається нюанс психологічного чут-
тя. Напруга зростає через те, що ось-ось має з’явитись Андрій, – в цьо-
му переконана Мотря. Та все ж, наразі перебуваючи з Ільком, вона все 
більше тягнеться до нього. Дорікає йому в слабкості, протиставляє його 
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Андрієві – та все ж поволі ніби м’якне, наближаючись до Ілька. Цей потяг 
– взаємний. У ньому домінує статеве начало: «Ілько мовчав і почував, як 
молоде, гнучке її тіло тремтіло під його рукою, що лежала на стегні, як теп-
ло сього тіла повходило на його: як із кожним обіймом, кожним поглядом 
в її очі, що любувалися з його, серце його все більш замирало і стукало до 
болю в грудях...».
 Друга «дія» розділу. З’являється Андрій. Несамовито б’є Мо-
трю – б’є за те, що знову бачить її з Ільком. Ілько робить спробу засту-
питися за Мотрю. Але Андрій зупиняє його: «не в своє діло не мішайсь», 
і – «кодекс честі» грабіжників та розбійників спрацьовує. «Та про мене! 
[…] Вб’єш, сам одвічать будеш», – заспокоївшись відповідає Ілько. 
Мотря, побита одним і зневажена другим, покидає «сцену», нахваляючись 
віддячити обом.
 Залишившись удвох, Андрій та Ілько говорять про свої справи 
і зовсім не згадують про Мотрю, ніби нічого між ними не було. Чому не 
з’ясовують стосунки між собою? Пряму відповідь на це питання в тексті не 
знаходимо. Але пояснити їх поведінку можна з психологічної точки зору. 
Для цього їх – Андрія та Ілька – треба зрозуміти як представників особли-
вого соціального середовища, у якого свої моральні закони і свій етикет. 
У них немає потягу до створення сім’ї, бо одружитися – це означає взяти 
на себе певну відповідальність і певні обов’язки, які у морально-етичному 
плані не сумісні з їх «професійним» статусом – статусом злодіїв, який 
передбачає повне ігнорування усталених морально-етичних норм.
 Третя «дія» розділу. Бачимо і чуємо Мотрю та Андрія. Психологічні 
перипетії, які вичитуються з їх діалогу, принципово відрізняються від зобра-
жених у розмові Мотрі з Ільком. Іншим є і психічні стани героїв, викликані 
цією розмовою. Але незмінним залишається принцип зображення – за кож-
ною фразою простежується вмотивований психологічний порух.
 Проведений аналіз дає змогу зробити кілька суттєвих 
висновків. По-перше, вражаючою є здатність письменника передава-
ти внутрішні стани персонажів, що надзвичайно важливо для поетики 
«нової» драми. При цьому він показує їх у русі, як процес. По-друге, 
митець чітко виявляє рушійну силу цього процесу – конфлікт. Наразі 
в аналізованому вище творі конфлікт визначається необхідністю вибо-
ру між «красою» і «силою». Вибирає Мотря. Це болючий вибір, проти-
стояння перманентне – постійне, протягнене в часі. Конфлікт фактично 
невирішуваний за нормальних умов. Його кульмінація – «покушеніє 
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на убійство», здійснене Андрієм щодо Ілька, та розв’язка – вінчання 
Андрія та Мотрі – стали можливими лише завдяки втручанню автора.
 Повість дуже виразно засвідчує, що здатність молодого пись-
менника не тільки виявляти життєвий конфлікт (а винайдення конфлікту 
– це творча проблема, вирішення якої є однією з характеристик художньо-
го мислення письменника), а й художньо реалізувати його. Йдеться про 
поетику конфлікту, тобто про уміння письменника втілити його у худож-
ню плоть. В. Винниченко прекрасно виконує це завдання, демонструючи 
рідкісне, а то й небувале у тогочасній українській літературі уміння пока-
зувати психологічну фактуру внутрішнього життя персонажів. У діалогах, 
побудованих молодим письменником, відчувається постійне пульсування 
конфлікту. Яку, скажімо, ми не взяли б фразу Мотрі, то обов’язково побачи-
мо у ній відбиття болючої роздвоєності її внутрішнього життя.
 У повісті виявляється ще одна важлива риса художнього мис-
лення В. Винниченка – його схильність до експериментального методу, 
який кваліфікується ще як «дослід в лабораторії». Письменник створив 
ситуацію, коли жінка поставлена перед проблемою вибору між «красою» 
і «силою». Згідно цієї початкової запрограмованості персонажі починають 
діяти. Письменник веде їх через сюжетні перипетії і ніби вивчає, як вони 
розв’язують поставлену перед ними морально-етичну проблему. Цей ме-
тод – «дослід в лабораторії» – стане визначальним у подальшій творчості 
Винниченка-драматурга.
 З повісті «вичитується» ще один момент, що характеризує 
драматургічну природу художнього мислення В. Винниченка. У тексті 
«Краси і сили» легко виділяються структурні елементи, аналогічні «явам», 
що виділяються як композиційні одиниці в тогочасних драматичних тво-
рах. Скажімо, тільки в 1 розділі повісті виявляються такі три «яви»: 1-а ява 
– Ілько і Мотря; 2-а ява – Ілько, Мотря, Андрій; 3-я ява – Мотря і Андрій. 
Факт цей ніби й не значний, і повз нього можна було б пройти, якби він 
не був штрихом, що засвідчує як високу поетикальну культуру молодого 
В.Винниченка, так і те, що вона формувалась під впливом драматургічної 
поетики.
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ЖІНКА
В ДУХОВНОМУ СВІТІ

ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
 Жінка посідає особливе місце у творчості В. Винниченка. 
Стосується це не лише, і не в першу чергу, вибору статі централь-
них персонажів, хоча, за винятком деяких творів, головною героїнею 
виступає саме жінка. Акцентованість жіночого начала у текстах зу-
мовлена одним із аспектів його мистецької спрямованості. Французьке 
«cherchez la femme!» чи не найкраще з широковідомих ідіом визначає 
пошуки митця у царині моралі, експерименти з якою становлять ле-
вову частку художньо розроблюваних ним проблем. Д. Гусар-Струк у 
відомій статті «Винниченкова моральна лябораторія» [18], визначаючи 
коло морально-етичних питань, які глибоко цікавили В. Винниченка, 
акцентує увагу на, умовно кажучи, жіночому їх корінні: чи можлива 
рівноправність чоловіка і жінки?; чи існує «духова любов» поза межа-
ми фізичної (на щастя, сексуальна орієнтація автора чітко визначена у 
бік жінки)?; чи може жінка бути вільною у виборі сексуального партне-
ра?; чи має право жінка народити дитину без офіційно зареєстрованого 
шлюбу? тощо.
 Таку зорієнтованість можна пояснити, на наш погляд, 
декількома чинниками. Перший – це дух часу, «запліднений» ідеєю, 
яка в результаті породить добу «фем-лібу». Активна участь у розробці 
феміністичного дискурсу, який започатковується в українській 
літературі на межі ХІХ – ХХ століть, належить, як відомо, О. Пчілці, 
Н. Кобринській, О. Кобилянській, Лесі Українці, які утверджували ідеал 
жіночої незалежності. Сьогодні гендерний підхід дає підстави окремим 
дослідникам, дещо епатажно, щоправда, говорити про феміністичність 
і у творчості В. Винниченка [2], хоч до цієї думки, на наш погляд, слід 
ставитися досить обережно, адже для письменника-експериментатора, 
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котрий взявся перевіряти на істинність програму німецьких соціал-
демократів, у якій заявлялася соціалістична рівноправність чоловіка і 
жінки, важливим був результат лабораторного дослідження, а не про-
паганда ідеї – драматургія митця дає чимало прикладів, коли проголо-
шена теза терпить крах і на рівні смислу утверджується цілком проти-
лежна істина (захист проституції, як соціально прийнятної професії, 
у «Щаблях життя»; брехні, як засобу досягнення благородної мети, 
у «Брехні»; чистого мистецтва у «Чорній Пантері...» тощо). Та все ж 
і заперечувати участь В. Винниченка у розвої емансипації не будемо. 
Адже для конкордиста, яким, ще не називаючи в 10-х роках, коли було 
написано більшість відомих драм, відчував себе письменник, свобода 
(а саме необхідність звільнення жінки від пут традиції у найширшому 
розумінні і є головним сенсом фемінізму) була одним із чинників до-
сягнення гармонії, любові та щастя. Він «не може миритися з насиль-
ством і примусом, тому його принципи певним чином проголошують 
свободу волі» [57, 146]. «Свобода волі» – це крок значно серйозніший 
від прозаїчного бажання відірвати жінку від трьох «К» (Kinder, Küche, 
Kirche), з якого починався феміністичний рух. 
 Героїні більшості драм письменника – натури, які здатні на вчи-
нок, вони активні, здатні переконувати й підпорядковувати своїй волі, 
вони, у більшості своїй, вписані у суспільний контекст (політичний, де 
поруч з чоловіками беруть участь у революційній роботі, громадському 
житті, а іноді, як у випадку з Інною «Дорогу красі», Наталею Павлівною 
(«Брехня»), ще й забезпечують родину матеріально). При цьому драма-
тург відзначає багатство їх духовного світу. Вони – аристократки духу, 
незважаючи на своє, здебільшого «з народу», походження. Тож цілком 
точною є думка А. Матющенко, яка твердить, що «центральним пер-
сонажем зрілих драм В. Винниченка виступає, як правило, жінка, що 
перевершує чоловіка-партнера й своєю драматичною активністю, й гли-
биною духовно-емоційного «переживання» свого вчинку» [40, 12].   
 Зазначені жіночі типи протиставлені слабшим натурам, які 
сповідують, чи, скоріше, перебувають у полі тяжіння традиції. Контраст 
– один із прийомів, які В. Винниченко використовує з метою наголошен-
ня на принципові, що піддається художньому дослідженню. Чи не тому 
такими виразними на тлі слабовільних «пушистих самочок» («Великий 
Молох») (це не кажучи вже про інфантильних чоловіків, які «населя-
ють» сторінки п’єс В.Винниченка) виглядають Інна («Дорогу красі»), 
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Орися («Memento»), Маруся («Базар»), Наталя Павлівна («Брехня»), 
Рита («Чорна Пантера і Білий Медвідь»), Марія Ляшківська («Гріх»), 
Інна Мусташенко («Закон») та ін. 
 Другий фактор, який зумовив активне звернення В. Винниченка 
до розкриття «жіночого питання» і котрий ми віднесемо до об’єктивно-
суб’єктивних, полягає у тонкому відчутті театральної кон’юнктури. Ми-
тець володів неперевершеним даром відчуття сцени. На жаль, сьогодні 
не маємо документів, які б засвідчували рецепцію юним В. Винниченком 
текстів і вистав за п’єсами класиків української та світової драматургії, 
що дало б право, говорити про «всмоктування» цього дару «з молоком 
матері». Але не слід забувати про те, що народився й виростав майбутній 
письменник у місті, яке мало давні театральні традиції, яке стало коли-
скою українського професійного театру, і не відвідувати храму Мель-
помени у гімназійні роки, коли формувалося світобачення, художній 
смак, він просто не міг. М. Сріблянський (Шаповал) навіть писав про 
маргінальний характер творчості драматурга, що становить «межу 
між двома окрасами нашого письменства – «старим» натуралістично-
побутовим малюванням громадян різних станів, кольорів і запахів і но-
вим періодом аналітичного розгляду душі окремої людини» [59, 51-58].  
 Спрямованість драматурга на потенційного реципієнта, насам-
перед – глядача, бажання знайти свого, про що свідчить низка листів до 
свого старшого товариша і благодійника Євгена Чикаленка, де письмен-
ник ділиться своїми творчими пошуками, не могло не вплинути на вибір 
персонажів, привабливих для ока й душі завсідника-театрала. А інтерес 
до жінки в усі часи, а особливо на межі століть, коли пуританство вихо-
дило з моди на користь свободі й розкутості, проминальним не назвеш. 
Чи не тому, твори Л. Андрєєва, М. Арцибашева, з якими, гостро при цьо-
му дорікаючи, порівнювали Винниченкові п’єси й романи традиційно 
налаштовані українські критики, були такими популярними в Росії? Чи 
не інтерес до жіночого тіла збуджував уяву читачів і глядачів Європи, 
розбудженої соціалістичними, з одного боку, й ніцшеанськими, з друго-
го, гаслами свободи? Та й інтерес В. Винниченка до осіб протилежної 
статі, зауважений нами вище, відбитий у Щоденнику й скандально по-
пуляризований його критиками й опонентами, відкидати не будемо. 
 Власне, це один з внутрішніх мотивів, що виформовує ще один, 
третій, чинник, який не можна не згадати, розглядаючи поставлену 
проблему. Назвемо його психологічною акцентуацією, внутрішньою 
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дисгармонією між бажаним і сущим. Його окреслення можливе лише 
за умови занурення у глибини психіки митця, аналізу як свідомих, так 
і підсвідомих порухів душі, які спонукають його віддавати перевагу 
жіночому дискурсу перед чоловічим. А це вимагає відповідного підходу. 
 Як показали художні експерименти, здійснені В. Винниченком 
у перших друкованих драмах «Дизгармонія», «Щаблі життя», «Великий 
Молох», чоловіки не витримали випробування на міцність у реалізації на 
ділі проголошуваних ідей і принципів. За З. Фройдом, такий стан приво-
дить до необхідності компенсації. Ситуація, що зароджується у такому 
випадку, приводить до витіснення одного авторитету, у даному випадку 
– чоловічого начала, іншим – жіночим. Вона ускладнюється комплексом 
неспроможності досягти ідеалу, який вступає у конфлікт із амбітністю. 
«Винниченкова дисгармонійна людина, – слушно зауважує Г. Сивачен-
ко, – демонструє результат процесу фройдівської теорії витіснення. 
Його так звані «вищі люди» несуть в собі нереалізовані бажання. Їхня 
цілісність, владність, впевненість зникають, тільки вони стають «чес-
ними з собою», натомість виявляється внутрішня надломленість, 
ущербність у стосунках із жінками» [57, 142]. 
 Погляньмо на вже названих жінок у драмах В. Винничен-
ка. Їхні сексуальні інтереси лежать за межами сімейного кола, де з 
огляду на традиційну мораль мали б реалізуватися усі бажання. Але 
талановиті, духовно багаті, надзвичайні їх чоловіки, як правило, кволі 
тілом, самозаглиблені у свої мистецькі витвори, винаходи, ідеї... це не 
залишає ні часу, ні бажання віддавати себе жінці – вони «вищі люди». А 
от право власності й зачеплене самолюбство (Андрій Карпович («Брех-
ня»), Корній Каневич («Чорна Пантера і Білий Медвідь»)) кидає їх у 
прірву минулого, перемагають «мохноногі» («Мохноноге») інстинкти, 
несумісні із місією, яку В. Винниченко покладав на них у експерименті. 
 От і віддає автор перевагу жінці, здатній, нехай ціною смерті (без 
мелодраматичних ефектів його театр втратив би свою привабливість), 
але досягнути чистоти принципу «чесності з собою», якого протягом 
усього життя прагнув і дотримувався В. Винниченко, досить часто – на 
шкоду самому собі й оточуючим. 
 Художня трансформація підсвідомих рушіїв Винниченкової 
спрямованості, представлена вище на прикладі декількох п’єс дра-
матурга, це лише начерки проблеми, вирішення якої неможливе без 
психологічного аналізу особистості митця, адже творчість – вторинне 
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утворення, наслідок психічних процесів, які, разом із свідомо постав-
леними мистецькими завданнями, підсвідомо фіксуються у мегатексті. 
Зрозуміла річ, найповніше ці процеси відбиваються в автобіографічних 
творах, щоденниках, епістолярії. 
 Звернення до автобіографічних творів – один з прийомів, які 
традиційно використовуються в літературознавстві з метою вияв-
лення деяких аспектів буття того чи іншого автора. Класичним зраз-
ком автобіографічного твору в українській літературі можна вважа-
ти кіноповість «Зачарована Десна» О. Довженка. Написана вона на 
останній стежині життя (вийшла за півроку до смерті), коли прийшов 
час озирнутися, побачити себе з висоти літ та досвіду. Науковця, ко-
трий послуговується біографічним методом, такі тексти цілком за-
довольняють, оскільки в них відбиваються події, ситуації, факти, 
зображується оточення, в якому виростав митець, його погляди. Для 
психобіографічного ж методу у власне фройдівському варіанті, й у тому, 
який ми визначаємо, як системний щодо створення психологічного пор-
трета письменника, цього не досить. 
 У наукових розвідках досі не ставилося питання, наскільки 
впливає на об’єктивність відтворення фактів життя, особливостей ду-
мання митця, і, найголовніше, з огляду на поставлені нами завдання, – 
психоавтобіографічних моментів, вік, у якому написано автобіографічний 
твір, і чи ставив собі за мету автор ті факти відтворювати, чи маємо 
справу з підсвідомою їх передачею. Ймовірно, автобіографія чи 
відверто автобіографічний твір пишеться тоді, коли приходить час 
самоідентифікації, бажання з’ясувати власну сутність у цьому світі. Для 
В. Винниченка цей час прийшов досить рано (як, зрештою, і літературна 
слава, яка, очевидно і прискорила ці процеси), у 32, коли було написано 
«Федька-халамидника», твір, в якому, наче у хрестоматії з психоаналізу 
прозирають дитячі витоки дорослої особистості у всій повноті значення 
цього поняття. Цікаво, що майже паралельно у часі з’являються твори, 
які В. Винниченко пише «з льоту», озираючись не назад, а синхронно 
з подіями, які переживає, дивлячись на себе ніби збоку, Романи «По-
свій», «Чесність з собою», «Записки Кирпатого Мефістофеля», «Божки» 
– це багатющий матеріал для дослідження психосвіту автора. Загалом 
автобіографічні, на яких наголошує В. Панченко, та психоавтобіографічні 
моменти, які належить іще відкривати, прозирають крізь сторінки його 
малої, великої прози та драматургії. 
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 Проблема пріоритетності у жіночому образотворенні, на пер-
ший погляд, ніяк не висвітлюються ні в першому, ні в другому. У той 
же час, тут чітко простежується ставлення героя до жінки-матері. За 
З. Фройдом саме стосунки з матір’ю лежать в основі едіпового комплексу, 
а той, у свою чергу, «може бути представлений […] як психоаналітичний 
код для пояснення духовності, феномену творчої особистості і культури 
загалом» [24, 38], для нас – феномену творення жіночого дискурсу у 
В. Винниченка. 
 Таким чином, особливий підхід митця до жіночого образотво-
рення, показав, що поруч із свідомими, об’єктивними чинниками, які 
полягають у гострому відчутті письменником духу доби, усвідомленні 
необхідності розвою емансипаційних процесів; бажанні утвердитися 
на українській і світовій сцені за рахунок не лише постановки гострих 
актуальних проблем, а й тонкого відчуття театральної кон’юнктури, в 
тому числі й інтересу публіки до жіночого тіла, проявляються й глибоко 
внутрішні, підсвідомі фактори. 
 Повертаючись до попередніх розділів, ще раз нагадаємо, що 
В. Винниченко ідентифікував себе з батьком. Ідентифікація є більш по-
зитивним механізмом захисту, оскільки завдяки їй відбувається процес 
інкорпорування (присвоєння) цінностей, установок і поглядів значущо-
го іншого. Для Володимира такою могутньою у його очах людиною став 
саме батько. Це певною мірою пом’якшувало психологічне травмування 
дитини, проте слід ураховувати при цьому висновки вчених про те, що, 
по-перше, «вилучений» батько перестає бути посередником соціалізації 
й авторитетною фігурою, а, по-друге, тісний зв’язок дитини лише з од-
ним з батьків, безперечно, шкодить розвитку особистості [33, 661].
 У контексті вищевикладеного можна говорити про те, що не-
звична й досить драматична родинна ситуація була не тільки передумо-
вою формування Я-концепції особистості В. Винниченка, але й знайшла 
свою розв’язку у творчості письменника. 
 Йдеться про зміни митцем на певному творчому етапі гендерних 
пріоритетів у виборі головних героїв своїх творів. Починаючи від п’єс 
«Дизгармонія», «Щаблі життя», «Великий Молох» до п’єси «Меmеntо» 
(1909), носієм авторського начала незмінно виступають герої-чоловіки, 
які, проте, не витримують випробувань на міцність у художніх експе-
риментах митця. У В.Винниченка спостерігаємо витіснення одного ав-
торитету, цього разу – чоловічого начала, іншим – жіночим. На зміну 
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Миронові Купченку, Зінькові, Кривенкові приходять Наталія Павлівна, 
Рита, Марія Ляшківська [43, 57].
 Маємо ситуацію, коли чоловічі образи вичерпали себе, натомість 
фіксуємо появу «образу надзвичайної жінки як носія авторської психо-
структури» [44, 55]. Саме неординарній жінці віддає перевагу письмен-
ник. Логічною і вагомою є думка про те, що поява в драматичних творах 
образу жінки, яка втілювала б ідеал письменника, – це своєрідна спроба 
компенсації його дитячо-юнацьких розчарувань [44, 55].
 Спробуємо розібратися, що спричинило цей процес. А для цьо-
го знову звернемося до послідовників психоаналітичних теорій.
 Ми говорили вже про те, що, ймовірніше, образ матері, а уза-
гальнено й жінки було витіснено В. Винниченком у несвідоме. Особи-
сте несвідоме, на думку засновника аналітичної психології К.Г. Юнга, 
складається із переживань, які були колись свідомими, але потім стали за-
бутими чи витисненими із свідомого. Проте, підкреслив психоаналітик, 
за певних умов вони стають усвідомленими. Постає запитання, що ж це 
за умови?
 Знову ж таки, за К.Г. Юнгом, спеціальними проблемами 
індивіда від 25-ти до 35-ти років є «подолання зачарування материнсь-
кою анімою» – для чоловіків, або «анімусу батька» – для жінок [71, 257]. 
Згадаймо, що у випадку з В. Винниченком ми мали негативний едіпів 
комплекс. Звідси випливає, що письменник подолав саме «зачарування» 
образом батька, узагальнено – чоловіка. До речі, зазначені К.Г. Юнгом 
вікові межі цього явища збігаються зі зміною гендерних пріоритетів у 
драмах В. Винниченка. 
 Ми пішли далі й спробували глибше розібратися в тому, що ж 
відбувається в психіці дитини після афективного відторгнення матері. 
Чому образ жінки відвойовує у творчості В. Винниченка провідне місце, 
«стає носієм авторської психоструктури»?
 У цьому зв’язку особливий інтерес викликають праці 
М. Клейн, ключової фігури в психоаналітичному русі в період, коли 
його інтелектуальний центр перемістився з Відня в Лондон. Дослідниця 
помітила, що після «руйнування» образу матері (у фантазіях) дитина в 
стані депресивної мрійності уявляє собі цілісну матір, яка поєднує в собі 
гарні та погані якості. Індивід, який виявляв ненависть до своєї матері 
(хоча б у фантазіях), згодом спробує залагодити ті прикрощі, яких, на 
його думку, їй було завдано. 
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 Якщо додати до цього дію совісті, неусвідомленого відчуття 
провини, що функціонують у такій особистісній структурі, як «Над-Я» 
(З. Фройд), то стає зрозумілим, що під впливом цього морального цензо-
ра енергія афективних потягів свідомо спрямовується на цілі соціальної 
діяльності або продуктивної творчості. Як ми це розуміємо, заміну го-
ловних героїв творів – чоловіків на героїнь-жінок – можна сприймати 
як спокутування несвідомого відчуття провини через творчість. Тобто 
«Над-Я» («Супер-его») виконало свою роль з обмеження або засуд-
ження діяльності свідомості, а також несвідомих дій. Ілюстративно за 
З. Фройдом: «Страдалець... поводить себе так, ніби у нього переважає 
почуття вини, про яку він нічого не знає» [63, 89].
 Звернімо увагу на те, що, за М. Клейн, процес злиття розщепле-
ного образу матері (жінки) в єдиний образ, який поєднує у собі гарне й 
погане, з’являється знову і знову, коли в психіку інтегруються нові пере-
живання. Згадаємо, що до витіснених несвідомих психічних процесів 
не може бути застосовано поняття часу. Цей матеріал завжди «живий», 
приховано актуальний, а тому досить сильного переживання або по-
чуття, щоб витіснене перетворилося на неабияку рушійну силу нових 
оригінальних стратегій [33, 347].
 Які ж переживання В. Винниченка могли спричинити проце-
си такої потужної енергетики у свідомості митця? Це може бути лише 
любов. «В любовних стосунках, – пише С. Максименко, – найбільш 
відверто, глибоко і яскраво відображаються всі сутнісні ознаки 
особистості, її життєві смисли і цінності; відбувається мобілізація і 
активізація всіх сфер, в тому числі і власне організмічної. Саме тут скла-
даються оптимальні умови самовияву, і, водночас, вияву всіх тих глибин 
і пластів людської культури, накопиченої поколіннями, носіями якої є 
кожна з цих люблячих істот» [39, 3].
 Цікаво, що знову спостерігаємо співвіднесеність появи образу 
надзвичайної жінки як головної героїні драматичних творів з реаль-
ним почуттям любові в житті письменника. Це почуття було для нього 
довгоочікуваним і жаданим. «Єдиний сенс, єдиний інтерес у житті – 
любов, – читаємо у Винниченковому «Щоденнику». – Любов є зв’язок 
із світом; вона поєднує з предметами, явищами і людьми. Але уміння, 
здатність любити є така сама трудна, як і всяка інша здатність. Через 
те заповідь «Люби ближнього, як самого себе» має таку саму рацію, як 
заповідь: «Будь талановитим і геніальним». І як нудно, сіро проходить 
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життя людей не талановитих, так нудно й нецікаво живуть без любови 
навіть талановиті» [10, 249].
 Вродливий український революціонер В. Винниченко познайо-
мився зі студенткою медичного факультету в Сорбонні Розалією Ліфшиць 
улітку 1902 року в Парижі. Днем свого одруження Володимир Кирило-
вич та Розалія Яківна Ліфшиць уважали 28 березня 1911 року. У листі до 
Є. Чикаленка зі Львова 30 жовтня 1911 року 31-річний український пись-
менник повідомляє: «...я вже перейшов у нову стадію свого життя: маю 
сім’ю і хо¬чу, щоб моя сім’я була зв’язана з життям мого народу» [37, 14].
 Розалія Ліфшиць, яку Володимир Кирилович називав Кохою – 
від слова «кохана», стала очевидним прототипом багатьох героїнь його 
творів. Вони будували гармонійний шлюб, побудований на глибоко-
му, справжньому почутті. Силу цього почуття можна відчути навіть за 
кількома абзацами з листування, датованого 1914 роком. «Я так заму-
чився без тебе, – пише В. Винниченко Р. Ліфшиць. – Я не можу дивитись 
ні на одну жінку, я хочу тільки тебе, тільки ти хвилюєш і тягнеш мене, 
всі ж визивають просто огиду /.../І рішуче нікого не хочу, не можу про-
сто хотіть. Щось навіть дивне. Але факт. /.../ Я страшно боюсь, щоб з 
тобою нічого не сталось. Не хочу ні матеріалу, ні заробітку, нічого без 
тебе» [38, 71].
 Коха відповідала: «Єдиний мій. Вся я повна ніжності і 
взаємности до тебе! Голубе мій, кроха моя єдина. Яке щастя мати тебе. 
Тиша моя, хай тобі буде спокійно. Ми поборемо все темне, все погане 
в нас. Ми зробимо своє життя таким, щоб нам не соромно було перед 
собою за нього» [38, 72].
 Таким чином, психологічна акцентуація, зумовлена дисгармонією 
між пропагованим та сущим, а також едіповим комплексом – ще один 
чинник пріоритетності жіночого дискурсу в драматургії митця. Син-
тез усіх факторів дав українській драматургії зразки неперевершених за 
художнім і рецептивним ефектом жіночих образів, які підкорили глядачів 
Росії і Європи, залишили непроминальний слід в історії української і, без 
перебільшення, світової літератури.
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ОСОБИСТІСНІ ІНТЕНЦІЇ В. ВИННИЧЕНКА 
У СТАНОВЛЕННІ ПОЕТИКИ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ

 Тернистим шлях В. Винниченка в українську літературі не на-
звеш. Навпаки з легкої руки Є. Чикаленка та І. Франка (не будемо ци-
тувати широковідоме «І звідкіля ти такий узявся…») він один з небага-
тьох, хто підкорив читача з першого твору й інтригував до останнього. 
А от із драматургією – інша історія. Від першої (вже друкованої нині) 
п’єси «Ріжними шляхами» (1903) до сценічного успіху минуло довгих 
сім років.
 Приймаючи за незаперечну тезу про те, що драма «Брехня» – 
це і є той успіх Винниченка-драматурга й української драматургії зага-
лом, дамо відповіді на питання: як народжувався успіх, де його корені, 
яка міра в ньому літературного й особистого? Переконані, що криють-
ся вони в мегатексті письменника: мемуарах, зокрема, в листуванні та 
драматичних творах, написаних до «Брехні». Адже відомо, що його 
вабила слава майстра у найскладнішому з літературних родів, а тво-
ри, які з’явилися до цього, не відповідали бажаному ідеалу. «Ріжними 
шляхами», «Дизгармонія», «Щаблі життя», «Великий Молох», 
«Memento» стали претензійними, але нежиттєвими спробами онови-
ти репертуар українського театру. Вони не були сприйняті цнотливою 
традиціоналістською критикою, котра цілковито відкидала революційні 
для української театральної традиції проблеми шлюбу, спадковості, 
нової моралі тощо. Та й, відверто кажучи, це були яскраві, але не пор-
трети, а ілюстрації авторських ідей, і хибували, як і кожна ілюстрація, 
відсутністю цілісного уявлення про обсервоване явище. Драматургія 
вимагає дещо більшого: художніх узагальнень, проекції загально-
людських цінностей, всеохоплюючого проникнення в сутність буття 
і, разом із цим, власне драматургічної майстерності, уваги до форми, 
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котра великою мірою породжує сценічність, таку бажану автором. 
 Та й питання «возвеличення українського» стояло для письмен-
ника досить гостро. Згадаємо лише лист до Є. Чикаленка від 27.08.1908, 
де «хрещеник» просить його знищити твори, які не приймають у Росії. 
«Я не хочу, – зауважує В. Винниченко, – щоб в українській літературі 
появилось щось моє, чого не схотіли в рос[ійській] літературі. Обидно. 
Українська література не повинна бути смітником, куди можна скида-
ти все негодяще»  [36] (курсив наш. – С.М.).
 Отож, маємо два мотиви, які рухають письменником при 
створенні по-справжньому сценічного драматичного твору: марнослав-
ство, суть якого була сформульована З. Фройдом, що у психоструктурі 
автора займає дуже важливе місце, і бажання вивести українську 
літературу на високий європейський рівень. Обидва, як зауважувалося 
вище, реалізувалися у п’єсі «Брехня», котра одразу ж після публікації 
пішла мандрувати сценами Росії та Європи, принісши автору без 
перебільшення шалену популярність.
 Але перед цим з’явився твір, який визначав цей поступ, спри-
яв його широті. Мова про п’єсу «Дорогу красі», що була написана про-
тягом тижня (14–23 січня 1910 року) в Парижі, за 9 місяців до появи 
на сторінках «Літературно-наукового вістника» «Брехні». Її рукопис 
зберігається в Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління Україні в особистому фонді В. Винниченка, а 2005 року твір 
було підготовлено до друку та видано нами в кіровоградському журналі 
«Вежа» [9, 118-179]. 
 На час написання своєї нової драми письменник «за 
сумісництвом» революціонер – persona non grate в Росії. Проте він актив-
но листується з друзями на батьківщині, і після кількох місяців тяжкої 
депресії та лікування в санаторіях Швейцарії перебуває на вершині 
творчого піднесення. У супровідному листі до Євгена Чикаленка, яко-
му одразу після написання (лист від 24.01.1910 з Парижа) відіслав твір, 
В. Винниченко просить висловитися з приводу тексту і говорить, що 
особливо радий був би прочитанню його Миколою Садовським (як гово-
рилося вище, митця непокоїть питання постановки своїх драм на сцені). 
Хоча одразу ж зауважує: «Як бачите самі, я не міг удержатися, щоб не 
втиснути ідею. Не можу інакше, Євг(ене) Х(арламповичу). […] Мені 
гидко писать тільки для того, щоб уподобатися публіці. […] Чи повинен 
я тільки про заробіток авторський дбать? Чи, може, завдання всякого 
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чесного художника лежить ще й поза власним матеріальним інтересом». 
Відповідь Є. Чикаленка була не зовсім втішною. Процитуємо його листа 
цілком, адже критичні зауваги мецената й товариша серйозно вплинули 
на творчі амбіції драматурга: «Публіка (читав десь чол. 20-тьом), що 
вислуховувала п’єсу, висловлювалася неоднаково, але всі одноголосно 
сказали, що п’єса цікава, але на сцені успіху не матиме.
 Кажуть, що у Вас нема хисту до писання сценічних п’єс і що Ви 
хоч би схотіли, то й «Пана Штукаревича» не змогли-б написати, бо у Вас 
тенденція забиває художественність, а через те виходять філософські 
трактати, а не п’єси для сцени.
 Найбільше сподобалась «Дорогу красі» Олесеві, він тієї думки, 
що п’єса матиме успіх, як-що Ви її зробите більш компактною. Одним 
словом тільки я з Олесем вважали, що варто над нею попрацювати, щоб 
приспособити її до сцени, решта-ж тієї думки, що п’єса з інтересом 
прочитається в журналі, але до сцени вона не здатна і що взагалі Вам не 
слід братися за писання п’єс» [68].
 Така реакція не розчарує письменника у можливості писати дра-
ми взагалі, хоч саму «Дорогу красі» обіцяє знищити (на щастя це були 
тільки обіцянки і твір дійшов до читача, нехай із запізненням майже 
у 100 років). Воно й зрозуміло, адже неореалістичний потенціал, який 
В. Винниченко вже показав у прозі, давав про себе знати й у драматургії. 
А широта обсервованого письменником життя давала йому прекрасний 
матеріал для творів. Тому й дивує його реакція київської богеми (заува-
жу, у переважній більшості мало виїзної за кордон): «Щодо деяких уваг 
про «натяжки» в цій п’єсі, то згадайте хоча б Олеся, який не один поріг 
оббив, поки добився, щоб надрукували його книжку, про яку критики 
тепер пишуть, що такі книжки народжуються раз у століття (цей же мо-
тив знаходимо у тексті драми, коли йдеться про книжку Остапа – С.М.). 
Хворий Михайло – це Петро Михалевич, тільки трохи прибільшений. А 
сцена з проханням убить його і розбиванням склянки була на моїх очах. 
Не розумію, чого не може бути таких хворих? Поїдьте в якусь санаторію 
і подивіться, яких там «неможливих» хвороб тільки немає». 
 У той же час В. Винниченко погодився із присудом театралів 
і в цьому ж листі з Парижа, датованому 5 лютим 1910 року, зауважив: 
«Я хочу, щоб мої річі ставились і дивились з охотою, а не так собі. 
Раз вся (підкреслення – В.В.) п’єса не сценічна й не захопить гляда-
ча, то ніякі правки нічого не поможуть. Не хочу. Краще постараюсь 
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написати щось нове, дивлячись на цю, як на покажчик того, що так не 
треба робити» [68]  (курсив наш. – С.М.).
 Драма «Брехня» як наступний крок письменника в царині 
драматургії покаже, що він не був голослівним. Основою цього, на наш 
погляд, стала досить вдала композиційна схема, вироблена в п’єсі «Доро-
гу красі» і по-новому наповнена у «Брехні». Це вже не просто реалізація 
тези «чесність з собою», котра була виграшна для нової драматургії 
своєю новочасною претензійністю, як, скажімо, у попередніх драмах, 
це – повноцінний поліконфлікт з єдиним центром, котрий втягує у своє 
поле практично всіх дійових осіб. Композиційна домінанта – головна 
героїня – і в першому, і в другому варіантах виструнчує архітектоніку 
твору, сприяє сценічній виразності, коли реципієнт неминуче перебуває 
під впливом харизматичності однієї дійової особи. Саме в «Дорогу 
красі» В. Винниченко вперше «не відпускає» свою героїню зі сцени, 
акцентує увагу на її присутності: Інна, а услід за нею і Наталія Павлівна, 
беруть участь в усіх без винятку сценічних епізодах. Причому це не про-
сто присутність, а можливість реалізувати у кожному з випадків один із 
мікроконфліктів твору: Інна – Остап, Інна – Крамаренко, Інна – Михай-
ло, Інна – Марта, Інна – Тихін у «Дорогу красі»; й, відповідно, Наталя 
Павлівна – Андрій Карпович, Наталя Павлівна – Тось, Наталя Павлівна 
– Іван Стратонович, Наталя Павлівна – Саня, Наталя Павлівна – Дося, 
Карпо Федорович, Пульхера у «Брехні». Є усі підстави говорити про те, 
що геліоцентричність конфлікту як прийом, що робить п’єсу сценічною, 
зародилася саме в «Дорогу красі» й прекрасно реалізована у п’єсі-
спадкоємиці й подальших драматургічних пошуках митця.
 Наявність сильного центру, навколо якого обертаються нездатні 
до сильної опозиції учасники конфлікту, посприяло появі принципово 
нового типу драми, власне «нової», про яку досить слушно зауважує 
С. Хороб: «У Володимира Винниченка, як і у західноєвропейських 
експресіоністів, уже нелегко віднайти традиційне співвідношення сил, 
коли конфлікт розвивався в зіткненні головної дійової особи з чітко виз-
наченим середовищем або ж у боротьбі двох виразно заявлених таборів 
персонажів» [66, 319]. Ні Остап, котрий безсило намагається проти-
стояти рішучості дружини, яка бере гроші на видання його книжки з 
пожертвувань, зібраних на лікування психічно хворого Михайла, ні 
Марта, яка «викриває» Інну перед друзями, не є достойними суперни-
ками у її боротьбі за утвердження ідеалу краси як найвищої цінності, 
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краси, як рушійної сили життя. Подібну ж неспроможність протистояти 
центральній фігурі конфлікту В. Винниченко показує і у «Брехні». Наталі 
Павлівні, котра відстоює свою модель досягнення мети, своє право на 
щастя, також протистоять відверто слабкіші персонажі. Ні Андрій Кар-
пович, ні Тось, ні навіть Іван Стратонович (за умови фабульного тракту-
вання твору) неспроможні відстояти свою позицію. Їхні аргументи – в 
чоловічій, патріархальній установці на неможливість виявлення жінкою 
своєї особистості, здатності до реалізації певного принципу. Кожен із 
персонажів-чоловіків прагне використати героїню у власних цілях (сек-
суальних, матеріальних, духовно-естетичних), не враховуючи при цьо-
му власної неспроможності, викликаної інфантильністю, з одного боку, 
і безпідставними чоловічими амбіціями не підкріпленими належним 
прагненням до досягнення мети, високою мірою сили волі, відповідного 
темпераменту, з іншого. 
 Така розстановка сил у конфліктній схемі засвідчує ще одну 
знахідку письменника: героїню а la Vynnychenko, дійову особу, яка при-
красить українську сцену нестандартністю (жінка, яка не підтримує 
домашнє вогнище, а добуває для нього дрова), оригінальністю 
(Мефістофель не часто з’являється на очі в жіночій подобі) і шармом 
жіночої незалежності, якого так не вистачало до цього і текстам самого 
В.Винниченка й українській драматургії загалом. 
 Підтвердженням життєвості такої моделі творення жіночого ха-
рактеру стали блискучі, визнані глядачем і критикою, перевірені часом і 
сценою драми «Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Гріх», «Закон», де го-
ловну роль, як і в аналізованих, буде грати сильна жінка, а інфантильний 
чоловік виконуватиме лише функцію тла, «скрипки» (образ із п’єси 
«Дорогу красі» – С.М.), на якій майстерно «грає» повна сил, енергії, 
бажання і можливості змінювати світ за законами краси і «нової» моралі 
обраниця, вірніше кажучи, жінка, яка здатна сама обирати чоловіка для 
реалізації власних задумів. 
 Саме такою постає у драмі «Дорогу красі» Інна, дружи-
на нікому, крім близьких друзів, незнайомого поета Остапа. Влас-
не, він є її чоловіком, бо роль першого і єдиного «скрипаля» в родині 
виконує вона. Інна прагне дати громадянству красу, своїми піснями й 
грою на піаніно навіюючи Остапові тексти віршів, які будуть визнані 
геніальними. Прообразом Остапа, за свідченням самого В. Винничен-
ка, став Олександр Олесь, власне, не особистість поета, а його талант, 
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непроминальна вартість для української культури. Все це разом стане 
прекрасним матеріалом для художньої трансформації ще однієї ідеї, яку 
«розбуджує» і пропагує пером чоловіка Інна – національної, котра знай-
де себе в драматургії В. Винниченка дещо пізніше, у драмах «Між двох 
сил» і «Пісня Ізраїля».
 А у п’єсі «Брехня» головна героїня Наталія Павлівна (типологічна 
схожість, як зовнішня, так і характером, з Інною не викликає жодного 
сумніву) «даватиме людству нові цінності», підтримуючи матеріально й 
морально свого чоловіка, інфантильного, безвольного, хворого, але та-
лановитого винахідника. Введенням символу двигуна як рушійної сили 
прогресу В. Винниченко універсалізує ідею, подає у «форматі» загаль-
нолюдських цінностей, зрозумілих світовому читацькому й глядацькому 
загалу, що одразу дало результат – вистави за п’єсою з успіхом пройшла 
на кращих сценах Росії і Європи. 
 Загальнолюдський дискурс, відмова від акцентованості на 
певній ідеї дали можливість продемонструвати у «Брехні» те, чого не 
вистачало в перших драматургічних спробах, коли письменник на-
магався осягнути неосяжне, у межах тексту, який за родовим кано-
ном має відзначатись доцільним лаконізмом, піднімав одразу декілька 
масштабних проблем тощо. У той же час матриця, за якою він ство-
рить чи не найкращий у своїй драматургії образ – Наталії Павлівни, 
з’явиться перед цим у п’єсі «Дорогу красі», де, незважаючи на окремі 
хиби композиційного плану, образ головної героїні Інни митцеві вдав-
ся без сумніву. Її зовнішню привабливість, шарм, жіночність (риси, 
яких, відверто кажучи, не вистачало українській літературі, і це не-
зважаючи на походження – Інна походить «з народу») уже визнаний 
у прозі майстер портрету відтворить кількома значущими штрихами 
у ремарках, на зразок «Рухи плавкі, навіть злегка ліниві. Сама гнучка, 
дуже чорнява, в лиці має щось східне», «м’яко хитаючись іде» тощо. 
 При порівняльному аналізі двох творів переконуємося у тому, 
що Наталія Павлівна писалася з Інни. І це при тому, що у «Брехні» В. Вин-
ниченко цілковито знімає портретні характеристики головної героїні, 
немовбито з усвідомленням того, що вони вже відомі реципієнту з по-
переднього твору. Такий підхід можна було б розцінювати як огріх, якби 
знову ж таки не та архетипна схема, за якою образ писався. Особливість 
винниченкової моделі полягає в тому, що традиційні художні засоби, 
зокрема, характеристика іншими персонажами, завдяки яким перед 
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реципієнтом постають героїні, зосереджені на внутрішньому світові, і 
власне портретні риси виявляються зайвими. Чи потрібно говорити про 
зовнішню привабливість Наталі Павлівни, коли знаємо, що в неї, як, до 
речі, й у Інну, закохані троє чоловіків? Це вже не кажучи про іронічну, 
але досить точну самохарактеристику, до якої вдається Наталя Павлівна 
і котра підкреслює цю привабливість: «У мене закохані двірник, лавуш-
ник, Рябко – всі, бо всі на мене дивляться. Розуміється, у тебе всі в мене 
закохані. Звичайно, інакше й бути не може» [6, 319].
 У текстах обох драм переважають характеристики, які стосують-
ся особливостей характеру, темпераменту, вольової сфери непересічних 
жінок артикульовані оточуючими. Як, наприклад, у випадку з Інною: 
«Ах, ви така спокійна, сильна. Да, да! Ви страшенно сильна» (Марта); 
«Я, як каже Марта, тільки твоя скрипка. Да, тільки скрипка, на якій 
ти граєш, що тобі захочеться» (Остап), «Ти – камінь, ти – безсердеч-
на» (Остап) тощо (підкреслення наші. – С.М.). Наталя Павлівна постає 
як «…оце сонце наше» (Андрій Карпович), «Істинно ж, кормителька» 
(Пульхера), а характеристики Тося дозволяють побачити істинну глиби-
ну її внутрішнього світу та силу впливу на оточуючих: «О, ти завжди 
знайдеш слова. І такі слова, що приємні, що ласкають» [6, 163]; «Я не 
можу дивитись на других. […] Ти тягнеш до себе, як тайна, як безодня. 
Я почув […], що скажи ти мені повзти за тобою й дивитись, як ти 
будеш цілувать другого, і я поповзу…» [6, 65].
 Ефективним для В. Винниченка залишається і показ героя в дії – 
в образі Інни утверджується ідеал сили і дієвості, вона не лише декларує 
пріоритет краси і радості над ницістю й «гниллю», але й демонструє 
його своїми вчинками на фабульному рівні: заради майбутньої книжки, 
де той ідеал буде втілено, вона важко працює, недоїдає у буквальному 
розумінні цього слова, просиджує вдень і вночі «над цифрами» та «що-
тами», утримуючи таким чином сім’ю; вона спонукає до творчості свого 
чоловіка; вона, врешті, зважується на вчинок, який суперечить загаль-
новизнаним нормам; вона доводить до кінця задумане і з честю (хоч 
для більшості персонажів такий вчинок не видається благородним) йде 
зі сцени, залишаючи читача перед розв’язанням питання, а що ж таки 
важливіше: «гниль» чи «краса і життя». Наталя Павлівна «успадковує» 
дієвість своєї попередниці у досягненні мети. На її тендітних плечах – 
чоловік і його рідня (батько й дві сестри), прислуга. Цього разу В. Вин-
ниченко «влаштовує» героїню приватною вчителькою, яка, бігаючи по 
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уроках, утримує сім’ю в очікуванні, коли чоловік закінчить роботу над 
двигуном. І все це «з абстрактної любові до людськості», аби опосеред-
ковано через чоловіка «дати людству «нові цінності». Ну, от як, скажімо, 
революціонери ідуть на смерть, на жертви «за друзі своя» [6, 149].
 Поруч із традиційними, В. Винниченко використовує і досить 
модерні, як для української драми, прийоми, зокрема, психологізовані 
ремарки, які відображають не просто поведінку персонажа на сцені, 
а й нюанси психічних станів у кожний окремий момент дії: «лукаво», 
«живіше», «байдуже», «ніби здивовано», «спокійно і твердо», «задира-
ючи», «стрепенувшись», «раптом піднято», «пильно озирає її з чудною, 
але спокійною усмішкою», «з посмішкою», «сміючись», «усміхається», 
«ще більш сміючись», «похмурюючись», «здивовано», «серйозно», 
«різко випроставшись», «голосно і спокійно», «поспішно», «весе-
ло» тощо у випадку з Інною. Наталю ж Павлівну психологізовані ре-
марки репрезентують в усьому багатстві психічних проявів, демон-
струючи тим самим завершення учнівського періоду у драматурга, 
врахування попередніх помилок і широту спектру художніх можли-
востей у розкритті особливостей Психеї дійових осіб, які визначають 
сутність модерної драми. Наталя Павлівна «сміється», «схоплено», 
«ніжно-весело, трохи насмішкувато», «серйозно, тихо», «схвильова-
но», «вкрадливо», «з сяючим обличчям», «неспокійно», «з мукою», 
«тривожно», «кусає губи, напружено думає», «стрибає на нього й хоче 
вирвати, листи», «серйозно», «застигло, задумано», «цілує з дикою жа-
гою», «піднято» тощо.
 Враховуючи недоліки п’єси «Дорогу красі», особливу увагу 
драматург приділив і конфлікту, демонструючи важливість переходу 
його із зовнішньої сфери, що є визначальною рисою традиційної драми, 
у внутрішню – домінанту драми «нової». Якщо Інна – безапеляційна 
у своїй правоті, «чесна з собою» і розв’язка конфлікту цілковито 
вмотивовується її установкою на результат, коли висока й благородна 
мета цілком виправдовує засоби, то для Наталії Павлівни перешко-
ди на шляху до своєї мети мають скоріше внутрішній, ніж зовнішній 
характер, що й породжує глибинний психологічний конфлікт, який 
розв’язується самогубством. 
 Досить цікавими є й наративні форми, використовувані драма-
тургом. Скажімо, образ Марти («Дорогу красі»), попри слабкість позиції 
у конфлікті драми, заслуговує на увагу з огляду на мовні засоби творення. 
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Її репліки в діалогах носять відверто новаторський характер – письменник 
вдається до вкраплення нової для драматургії викладової форми – потоку 
свідомості, що виконує характеротворчу (Марта розсіяна, невпевнена в 
собі) і зображально-виражальну (точно передає психічний стан героїні, її 
неврівноваженість, розгубленість) функції. Такий же прийом В. Винничен-
ко використає і у «Брехні» при зображенні дійових осіб «другого плану» 
Карпа Федоровича [6, 160] та Сані [6, 176], демонструючи завдяки цьому 
складні психічні стани, зумовлені зміною природного для них середовища, 
необхідністю адаптації в нових умовах.
 Загалом аналіз п’єс «Дорогу красі» та «Брехня» засвідчує не лише 
бажання В. Винниченка «дійти свого» [36] (лист від 5 лютого 1910 року) у 
створенні сценічної модерної драми, а й копітку роботу заради досягнен-
ня цієї мети. Характери дійових осіб, які в новій драмі, на противагу до 
традиційної, де домінує дія, відіграють визначальну роль, постають у тек-
стах обох творів досить цілісно й виразно. Драматург представив їх уже 
цілком сформованими, ми не спостерігаємо (за винятком хіба Сані) за їх 
еволюцією, а насолоджуємося їх оригінальністю. Це – прекрасна ілюстрація 
тези І. Франка про те, що «письменники нової генерації […] зовсім не 
втаємничують нас у свій творчий процес, виводять свої постаті перед наші 
очі вже готові, силою свого натхнення овівають нас чародійною атмосфе-
рою своїх настроїв, або сугестіюють нашій душі відразу, без видимого зу-
силля зі свого боку, такі думки, чуття, настрої, яких їм хочеться, і держать 
нас у тім гіпнотичнім стані, доки хочуть...» [62, 110]. 
 А ще – підтвердження класичної істини: «рукописи не горять», 
вони – чудова можливість побачити ще одну, нікому досі не відкриту, 
іпостась митця і його творчості. У нашому випадку – В. Винниченка, який 
шукав, і знайшов своє місце в історії вітчизняної і світової драматургії. А 
драма «Дорогу красі», яку ми проаналізували на інтертекстуальному рівні, 
не претендуючи при цьому на всеохопність (ця робота ще чекає на свого 
дослідника), послужила добру службу у цьому процесі, підготувавши появу 
одного з найнеперевершеніх явищ у світовій драматургії – драми «Брех-
ня» і продемонструвавши потужні авторські інтенції «возвеличити собою 
українське», що у психоаналітичному прочитанні звучить як прагнення до-
сягнути марнославства.
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ЗАУВАГИ НАОСТАНОК
 Пошуки відповіді на питання про джерела й секрети художньої 
творчості залишаться ефективними лише якоюсь мірою через 
невичерпність мистецьких виявів людини з одного боку, і неосяжність 
самої людини, яка залишає свої сліди в тій творчості, з іншого. Цю майже 
аксіому доводиться долати науковцям ось уже третє тисячоліття поспіль. 
Процес долання, водночас, досить часто і є моментом віднаходження ча-
сточки істини про таїну мистецтва. Долучення до цього дійства – неви 
мовно цікаве й інтригуюче. Адже зачіпає не лише естетичні особливості 
художнього твору, його видиму рефлексуючу площину, але й внутрішній 
світ його автора. Інтерес до його феномену, ролі у визріванні художності 
й породив це дослідження.
 Факт впливу внутрішнього світу творця на справу рук його, 
переконаність у якому на рівні інтуїтивно-аксіоматичному мала місце 
задовго до початку роботи над проблемою, в процесі осмислення 
утвердився на рівні теоретично-доказовому, підтвердженому рядом 
практичних студій. Сприяла цьому зміна об’єкта дослідження, влас-
не повноти осягнення його внутрішнього світу. Категорія «автор», 
із її довговічністю перебування в літературознавчому дискурсі як 
універсалії при підході до «того-хто-пише», потребувала уточнення. По-
рушення її концептуальності уможливили здобутки психологічної нау-
ки, котра за останні два століття свого самостійного існування прийшла 
до розуміння людини як складного психофізіологічного утворення, виз-
начальними структурними елементами якого є свідомість, підсвідомість 
та психосоматика із широким спектром власних складових, які увираз-
нюють названі. Разом ці поняття витворюють категорію, до якої ми при-
йшли, враховуючи креативну складову, що притаманна письменнику, 
на котрого й спрямоване вістря наукового пошуку. Йдеться про творчу 
«особистість» митця слова.
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 Уведення цієї категорії унеможливило домінування існуючого 
й досить продуктивного, хоча й мало представленого в науці про ми-
стецтво слова, напрямку «психологія творчості». Адже усічення 
досліджень до виявлення особливостей творчої лабораторії, окремих 
психологічних рис письменника, які сприяють художньому резуль-
тату, пошуки універсального алгоритму появи мистецького явища не 
давали доконечної відповіді на питання про таємницю художності. 
Психологічна категорія «особистість», яка вивершується над нижчими 
за мірою пізнання поняттями «індивід», індивідуальність», з багатством 
її внутрішньої структури сприяє систематизації уявлення про психосвіт 
митця і цілком вписується в систему літературознавчих. 
 Як наслідок, синтезуючи здобутки двох наук, виходимо на 
розуміння природи художнього акту, виявлення особливостей процесу 
творчості й місця в ньому конкретної творчої особистості. Залучення 
світових і вітчизняних здобутків у сфері креативності дозволило виз-
начити найголовніші параметри, вивчення яких сприяє актуалізації 
обдарованості. Передусім це – творча спрямованість, діалектика ак-
туального й потенційного, висока продуктивність, новаторство, 
оригінальність тощо. 
 Оптимальності пошуків на зрізі двох наукових сфер сприя-
ло увиразнення предмету дослідження. Попри актуалізацію науково-
психологічних методів і прийомів при підході до особистості мит-
ця, посутнім залишається головне літературознавче завдання – шлях 
до смислу художнього явища й окреслення системи зображально-
виражальних засобів його реалізації. Методологічна доцільність підходу 
до мистецьких явищ крізь призму психічних характеристик творчої 
особистості увиразнилася завдяки поєднанню феноменів психології й 
поетики в єдину систему з назвою психопоетика.
 Згідно із запропонованою концепцією, осягнення психосвіту 
конкретного письменника, особливостей його псхоструктури 
уможливлюється скрупульозним вивченням його мегатексту: художніх 
творів та мемуарів у якнайширшому розумінні – усіх вербалізованих 
виявів особистого буття митця, а надто – текстів психоавтобіографічного 
плану. Теоретичне обґрунтування, апробація на досить широкому 
матеріалі виводить психопоетику із сфери спорадично згадуваного 
інтуїтивно вживаного поняття до статусу однієї з галузей психолого-
спрямованого літературознавства.
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 Матеріалом для об’єктивізації теоретичних набутків послужи-
ла українська література доби модерну з неймовірним багатством са-
мовияву митців. Чи не найвища міра демонстративності і, як наслідок, 
вірогідності експлікації, виявляється, на наш погляд, в особистості Воло-
димира Винниченка, чий мегатекст не просто рясніє, а просто всипаний 
маркерами власного Я. Саме це й дало підстави представити технологію 
реконструкції психопортрета творчої особистості на матеріалі Винни-
ченкових мемуарів (щоденників, листів, спогадів) та його ж творів.
 Від виявлення факторів формування особистості за рахунок 
аналізу стосунків у родині, дитячої ігрової стихії до розкриття особли-
востей психоструктрури на рівні психосоматичних, психопізнавальних 
маркерів, рис характеру – ось складний шлях експлікації підґрунтя та-
ланту митця. Наступний крок – демонстрація кореляції двох систем: 
психічної структури й художнього світу. На цьому етапі продемонстро-
вано взаємозалежність свідомої (на рівні характеру) й підсвідомої (на 
рівні антиномії «інстинкт – суспільна мораль») сфер особистості В. 
Винниченка та його творчого доробку. Вивчення мегатексту письменни-
ка дозволило, з одного боку, розкрити увесь спектр психічних виявів, а, 
з іншого, на матеріалі ранньої драматургії, новелістики й романістики, 
простежити їх художню трансформацію.
 На особливу увагу заслуговує й окреслення особливостей ху-
дожнього мислення В. Винниченка, його когнітивної обдарованості, 
творчої уяви, здатності до образного мислення, творчої уяви, інтуїції, 
високої продуктивності, здатності працювати в несприятливих умовах, 
здатності до швидкописання тощо, які відбилися в його творах.
 Розроблена й апробована на матеріалі психосвіту й творчості 
В. Винниченка психопоетикальна технологія, використана при 
підході до феномену модернізму в українському варіанті із залучен-
ням найяскравіших, на наш погляд, представників і представниць 
літературного напряму. Вибір модерного дискурсу для демонстрації 
можливостей запропонованої методології зумовлений особливостя-
ми його психоісторії (Н. Зборовська). Індивідуалізм, помножений на 
нарцисизм з додаванням егоцентризму, кликали митця, втомленого 
багатостолітнім обов’язком перед суспільством, втілити власне Я в 
художній текст, залишити пам’ять не про знедолену українську історію, 
а про самого себе. Пушкінське «Я пам’ятник себе…» чи не найточніше 
передає дух самовтілення модернізму, який відкриває для дослідника 
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канали доступу до внутрішньої інформації, сприяє розкодуванню пси-
хострутури конкретного митця, а відповідно – й таїн його поетики.
 Зрозуміла річ, ім’я В. Винниченка не вичерпує модерного дис-
курсу в українській літературі – скоріше письменник є носієм його 
духу, своєрідним архетипом доби fi n de siеcle. І як кожен архетип, 
здатен обсервувати явище вповні, несучи, водночас інформацію про 
часткове. Саме цю унікальну властивість і вважаємо домінантною у 
презентованій психопоетикальній студії: обсервація мікроскопічних ча-
сточок психосвіту, розсіяних в мегатексті письменника, складає мозаїку 
повноформатного психопортрету митця, а його осягнення, водночас, 
увиразнює кожен аспект художності окремих творів, розкриваючи 
неповторність його поетики загалом. 
 Цей принцип «герменевтичного кола» помножений на «си-
стемний еклектизм» при підході до психологічного феномену 
творчої особистості витворює модель психопоетики – галузі на межі 
літературознавства і психології, задивленої у два світи: Психею митця і 
його Текст.
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО
РІЖНИМИ ШЛЯХАМИ

Драма в 4 діях

Дієві особи
 Корній Гаврилович Остапченко, крамар на селі. Забитий 
долею чоловічок, заклопотаний і зайнятий своїми думками. Худе лице 
з гостренькою, трохи вже сивенькою борідкою, ніби зляканий погляд. 
Ходить в незграбних, широких на випуск штанях, в піджаці і в ситцевій або 
вишиваній сорочці під жилеткою.
 Килина Сидорівна, його жінка. Ще досить молода, гарна, чорнява. 
Натура егоїстична, суха, енергійна. Ходить в кофточках передостанньої 
моди, на голові чорна косинка.
 Кирик, їхній син. Парубок 20 літ, негарний, з невеличкими ще 
вусами. Добродушний і щирий, як дитина. Грамотний. Ходить у вузьких 
штанях, у чоботях і піджаці.
 Урядник (поліції) на селі. Веселий, товстий, пихатий. У формі.
 Федір, сусіда Остапченків. Суворий, поважний. Удівець.
 Улас, парубок. Егоїст, брехун.
 Максим, парубок. Мовчазний, сумний.
 Данило, парубок.
 Бабуся, Ганна, Софійка, Кіндрат, слідчий, соцький, селяни. 
 Діється на селі в голодний рік.

ДІЯ І
 Кін поділений надвоє. Права половина – крамниця сільська. З 
правого боку її по стіні полиці, на них різний товар. В сій же стіні двері 
до хатинки Остапченків. Просто по стіні висять батоги, канати, шворки. 
Під тою ж стіною стоять лантухи з чимсь. Паралельно полицям стоїть 
прилавок. На ньому шайки, папір, довгий вузький зшиток і рахівниця. 
Посередині кону лежить у лантухах печений хліб і стоїть лантух з пшоном. 
В перегородці, що поділяє кін, вікно і двері на вулицю.
 Ліва половина кону – вулиця. Над дверима вивіска з надписом 
«Табакъ и папиросы». Біля дверей, що йдуть до крамниці, стоять селяне. 
Одіж на них стара, подрана; дехто замість чобіт в якихсь ганчірках на 
ногах. Обличчя худі надзвичайно і бліді. Стоять або понуро, з якимсь тупим, 
байдужим поглядом, або з нервовими, різкими рухами. Дехто стиха балакає 
між собою.
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Ява 1
 У крамниці Корній і Килина. На вулиці Максим, Данило, Кіндрат, 
бабуся, Ганна, Софійка, жінки, чоловіки.
 Килина (одягнена в якусь міщанську, довгу, теплу кофту, в великій 
хустині на голові. Скидає з плечей додолу лантух з картоплею і до Корнія, 
що рахує щось на рахівниці, заклопотано заглядаючи часами в зшиток). 
Урядника не було?
 Корній. Га? (Підніма голову і знов нахиляється).
 Килина (сердито). «Га!» Гакаєш... Не приходив ще урядник?
 Корній (не слухаючи). Урядник? Не знаю, не знаю.
 Килина. Та покинь ти свої щоти, Бога ради! Йолопе!.. Я тебе 
питаю, був Урядник?
 Корній. Та не був, я ж кажу… Ти не бачила, тут лежала розписка 
Макаренка? Положив і не...
 Килина. Не бачила! Щоб я і тебе разом з нею не побачила довіку. 
Пошли Господи!
 Корній (махає рукою). Е... е... вже!
 Килина. «Е-е, вже!» А вже! Щоб ти так собі й знав, що вже! 
Наробив своїми фокусами, то мовчи хоч!.. Давай сюди двадцять рублів!
 Корній (тихо). Не дам.
 Килина. Кажу, дай!
 Корній (так само). Не дам.
 Килина (погрожуючи). Корній!
 Корній. Їй-Богу ж не можна, Килино. Ну, сама ж ти подумай: дам я 
тобі ці двадцять рублів і пропаде вся справа. Хіба ж так можна?
 Килина. Я вже двадцять год з тобою живу і кождого року у тебе 
пропадає справа. Кождого року у тебе якесь мошенство, якийсь фокус! 
Гляди: попадешся тепер, сам іди на Сибір! Я за тобою не потаскаюся і 
Кирика не пущу.
 Корній. Не бійсь, ніякого Сибіру не буде.
 Килина. Гляди!..
 Корній. Побачиш. Теперъ усі палять, а багато попадається? Тепер 
інакше не проживеш. Он у містечку Борух, той, що над яром, знаєш? 
Спалив лавку. І нічого! Получив 350 карбованців та ще кращу вивів. Тут… 
е... е... (Щиро и таємничо). Тут тільки хитро треба... Ну, хто докаже, що 
то я підпалив лавку? Хто? А може, хтось підпалив? А може, воно само 
загорілось? Не піймавсь, не злодій!
 Килина. То ти все так кажеш. Ти й тоді, як вексель підмінював, 
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казав, що нічого не буде, а якби не Софрон, то й сидів би оце в тюрязі.
 Корній (усміхається). Е!.. Так то ж той… тоді ж так якраз випало, 
що Масловський став догадуватись…
 Килина. А з чобітьми?..
 Корній. Нну! Так то ж…
 Килина. Е! Я тебе вже знаю! Двадцять год ти мудруєш і нічого з 
твого мудрування не було і не буде!..
 Корній. Ба буде.
 Килина. Тюрма, або Сибір за підпал.
 Корній. Ба гроші.
 Килина (злісно). Мовчи хоч! Ще хвастається. Мошеник!
 Корній (здивовано). От тобі й раз!..
 Килина. Мошеник! Мошеник і більше нічого!.. Дай сюди гроші! 
 Корній. Мені треба за страховку заплатити.
 Килина. Де хоч собі бери!.. Мені треба людям позичати… Треба 
спасатися, бо ти нас у старці виведеш своїми фокусами. Скільки кажу: 
покинь! Покинь ці фокуси! Роби, як розумні люди роблять. Хіба ти послухав? 
От якби сама не взялась давать цей хліб під розписки, хіба б ти хоч пальцем 
ударив для цього? Фокуси, мошенства! Скільки турчу: тепер по губернії 
голод, продухт дорогий, мужики вдесятеро даватимуть, купуй та давай, 
купуй та давай. Он Пацюк: розписок від людей має на 900 рублів! Казала, 
не давай Пацюкові, перебий мужиків у нього, пусти на копійку дешевше, ні, 
чортові фокуси в голові. От тепер і зрадій: всі вже у нього в лапах, а до нас 
ідуть тільки такі, яким Пацюк не довіряє! Слабі та хорі! Або такі, що тільки 
грошей хочуть... Нема того, щоб по-чесному та по-хорошому… І людям би 
пособив і сам би нажився… Фокуси, идол!..
 Максим (з вулиці одчиняє двері до крамниці і заглядаючи). А що, 
чи довго ще чекати? Чи не можна, пожалуста, скоріше? Нам уже треба... 
додому.
 Килина. Ось зараз, ось зараз!.. Зараз прийде урядник, то й можна 
буде.
 Максим. А хіба без нього не можна?
 Килина. Не можна, не можна. Ви ж знаєте, що він і Пацюкові не 
дозволяє без себе продавати… Зараз, зараз… Він зараз прийде.
 Максим мовчки повертається і, вийшовши, тихо щось говорить до 
селян. Ті понуро перекидують один одному і знов чекають.
 Килина. Корнію!
 Корній (не піднімаючи голову). Ну?
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 Килина. Дай, голубе, гроші. Покинь… Хай йому біс. Краще по-
чесному…
 Корній. А як же страховка?
 Килина. Не треба. Дай, я дам людям.
 Корній. Не можу ж я… От їй-Богу!
 Килина (з гнівом). Корнію!
 Корній (уперто). Не можу…
 Килина (з погрозою). Я в урядника позичу. Гляди!
 Корній. Не позичиш...
 Килина. Ти знаєш?
 Корній. А знаю.
 Килина (з ненавистю). А! Ти знаєш!.. Ну, добре!.. Дай, говорю!
 Корній. Не дам…
 Килина (тихо, трохи помовчавши). Продаєш жінку?
 Корній (уперто). Ти не позичиш в урядника.
 Килина (так само). Продаєш жінку?
 Корній. Ти не...
 Килина. А Кирик? Ти подивись на нього. Що ти з нього зробив. 
Він хорий, слабий!.. Ці голодні, вони його уб’ють.. Сина, кате, пожалій! 
Давай гроші!
 Корній хоче щось сказати, але на вулиці з’являється урядник і він 
змовкає, пильно подивившись на Килину, що хутко підходить до вікна і 
дивиться на вулицю.

Ява 2
 Урядник (лузає насіння, кидаючи його в рот, весело щось мугикає і 
гикає. До селян). А ви чого тут?
 Максим. За позичкою..
 Урядник. Та купою такою? Розрішеня од начальства маєте?
 Максим. Та ви ж начальство, то ви ж…
 Урядник. Знаєте, що купами не можна ходить! Стань по три 
чоловіка. (Селяни не розуміють і поглядають один на одного). По троє, 
кажу, стань, мордопляси! Нну! (Розставляє по троє). Ну, так і стійте! А тут 
чого чотири? Стань сюди! А-а! І Софійка тут? (З одної купки трохи вперед 
виступає Ганна, а за нею стоїть Софійка, гарненька, молоденька, але дуже 
худа і бліда дівчина).
 Килина (дивлячись в вікно). Ага, вже прийшов урядник! (Почина 
викладати з лантухів хліб на прилавок і важити).
 Ганна. Тут, господин урядник, тут прийшли оце позичити у 
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Остапченків, дай Боже їм здоровля.
 Урядник. Ага, «позичити». Не хотіла служити у мене, тепер 
«позичити», дура.
 Ганна (покірливо, просяче). Вона, господин урядник, дурна 
тоді була... Таки дура... Вона вже кається тепер. Дурна була, простіть уже 
пожалуста.
 Урядник. Ага, «кається». (До Софійки). Каєшся?
 Софійка (тихо). Каюся.
 Урядник. Хм… Може б, тепер уже і пішла б до мене?
 Ганна (щоб не чули другі). Вона вже піде тепер, вона піде. Ви тільки 
скажіть, так вона зараз же піде.
 Урядник (до Софійки). Підеш? (Одходить вбік). 
 Софійка. Піду.
 Урядник. І вже не будеш фиркать? Ха-ха-ха… Не будеш гвалтувать? 
Га?.. Ха-ха-ха.
 Софійка. Ні, я вже робитиму, що скажете.
 Ганна. Вона робитиме, робитиме, вона дурна тоді була.. Вона тепер 
порозумніщала..
 Урядник. Ну, ти і сама тоді теж. Ха-ха.
 Ганна. Хе, хе, хе… Порозумніщала, порозумніщала.
 Урядник. Ну, гляди! (Б’є Софійку ласкаво по щоці). Тільки худа 
вона тепер, аж руці боляче. Одкормити треба наперед… Ха, ха, ха... (Чхає).
 Ганна. Хе, хе, хе… Худа, пане, худа. Де ж би вона поправилася… 
Ось уже більше місяця, як вийшла остання картоплина. Може б, ви дали 
щось уперед? Нужда така… А вона хутко поправиться. Вона у мене така, що 
як попоїсть, то зараз же й поправляється. А як хочете, то вона зараз же і піде 
до Вас.
 Урядник. Хм… зараз… Ні! Ось (витяга гаманця і вийма 
карбованця) нате вам рубля, купіть там хліба, картоплі та хай підкормиться… 
Тїльки купуйте десь у другого, бо Остапченчиха здере з вас…
 Ганна. Ох, здере, бодай з неї печінки вже видрало. Учора…
 Урядник (строго). Ну, ти так не кажи, бо вона благодєтєльниця 
тобі.
 Ганна. А вже ж, а вже ж… Простіть дурній бабі.. Спасибі, дала 
вчора трохи хлібця.. А Софійка як підкормитьця, так і прийде...
 Урядник. Ну, нате (Дає рубля, обидві жаденно простягають руки, 
і Ганна хутко ховає). А як прийде, то і як буде молодця, то дам уже більше... 
Хай приходить у четвер, бо у мене будуть гості (гикає). Тю! Щоб тебе!
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 Ганна. Гикається…
 Урядник. Це бісова ковбаса з капустою, як з’їм, так і гикаю. 
Чортього зна, що вже й їсти! Ну, гляди ж… Хе, хе… (Б’є знов по щоці і їде до 
крамницї. До селян). Ну, хто хоче позичати, іди за мною. (Усі рушають). Та 
куди ж усі, по одному, мордопляси! (Гикає і плюється, входячи з старенькою 
бабусею в крамницю). Мир вам! Ха, ха, ха! (Подає руку Корнію. Той з повагою 
незграбно трясе його руку). А, ви вже приготовились. Ну, бабко, тобі чого? 
(Чхає і сіда на лаву).
 Бабуся. Позичити, рідні, позичити..
 Килина. Кому же це, вам, чи кому? 
 Бабуся. Мені, серце, мені і синові, помира… Хоч перед смертю 
дати хлібця святого… Помира…
 Килина. А хто ж одроблятиме, як він помре?
 Урядник. Резонтно! Ха, ха, ха (гикає).
 Бабуся (не розуміючи). Хто?.. А я!
 Килина. Е-е, яка вже з вас там робота, та й вас ненадовго… Ні, я не 
позичу. Ідіть з богом...
 Бабуся. Не позичите? Хай помира? А може ж, він одужає?..
 Килина. Ну, як одужає, то нех сам прийде. Не позичу. Ідіть, бабусю.
 Бабуся. Хай, значить, помира?! Не позичите?
 Урядник. Ну, бабка, сказано аля марш, так нема чого, другі 
чекають.. З Богом, з Богом. (Потиху випиха. Бабуся мовчки іде за кін). Це 
старе, як мале, самого простого не понімає… (Входить Кіндрат. Нервово 
скида шапку і мне її в руках, очі бігають).
 Килина. А ти що скажеш, Кіндрате?
 Кіндрат (робить ступінь уперед). Я хочу прохати грошей у вас. 
Треба ховати вже стару… свою, хе, хе, хе...
 Килина. Як, Меланка померла?
 Кіндрат. А що ж?.. Чого б їй і не вмерти… Тепер се найлегче... 
Карбованця два вже не откажіть…
 Килина. Два карбованці?.. Корнію!
 Корній (одривається од рахівниці). Ну?
 Килина. «Ну»! Покинь, Бога ради, свої щоти та давай грошей. Он 
чоловікові треба помогти. Та замість того, щоб там копатись, різав би хліб, 
щоб не гаяти себе і людей…
 Корній (ідучи до хлібів). Нема ж грошей, я ж тобі…
 Килина (пильно дивлячись на нього). Нема?
 Корній (не дивлячись на неї). Нема.
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 Килина (криво усміхаючись до урядника). От як бачите (одводячи 
того вбік)… Може б, ви позичили мені рублів з 20, Макар Іванич?
 Урядник. Ха, ха, ха! А я ж де візьму? Тепер голод…
 Килина. Ну, що там! У вас є й буде, хоч би всі подохли… 
Поздихали…
 Урядник. Ха, ха, ха… Нема, їй же нема.
 Килина. Ну, ну, ну! Е, е…
 Урядник (тихо). А в гості до мене прийдете? 
 Корній. пильно дивиться на них і слухає.
 Килина. Взнов за своє?
 Урядник. А ви що ж хочете, чужими плечима воду носить? Ха, ха, 
ха! Прийдете, дам.
 Килина. А ви знов будете чіплятись?
 Урядник. А то вже, ха, ха, ха… Яко подобаєт… Не криюсь…
 Килина (холодно). Ні. (Повертається і йде до Кіндрата). Нема, 
Кіндрате. Рада б душею, нема у самих… Хліба, може…
 Кіндрат. Хліба?.. А він мені навіщо.. Хіба з старою їсти?.. Так 
нема?
 Килина. Нема, чоловіче добрий. Та для чого вам аж два?..
 Кіндрат. Не беруть батюшка меньче. Ще й це, кажуть, дякуй Богові, 
що тепер мре сила люду, та заробіток є, а то менче як три і не кажи.. Урожай 
тепер на це!.. Так і нема?
 Килина. Нема. (Кіндрат виходить мовчки до урядника). Хоч би 
десять позичили.
 Урядник. На таких тільки процентах… (Лузає насіння і хитро 
сміється). Входить Карпо, маленький обшарпаний чоловічок. Ввійшовши, 
підходить хутко до урядника і хапа його за руку, цілуючи.
 Урядник. Тю!.. Ха-ха-ха!.. На, на цілуй, цілуй... (Тикає руку. Карпо 
уклоняється ще раз і до Килини).
 Карпо. Хлібця.. Три хунтики…
 Килина (до Корнія). Зваж!
 Корній (покидаючи різати). Три хунти?
 Карпо. Три, три... Спасибі вам! І пшонця, і картопельки, хай Вас 
Господь наградить…
 Килина. Скільки вам?
 Карпо. Пшонця два хунтики і десяточок картопельки.
 Урядник. Та чого так мало? Разом бери, дешевше буде. А то й 
плюнути нема на що! Ха-ха-ха!
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 Карпо. Так, так, спасибі вам. Так.
 Урядник. Ну, як так, то й бери більше… Що ж тут? Хліба на раз 
тільки й буде…
 Карпо. Нема за що, нема!.. Це візьму та й піду. Може, хватить…
 Урядник. Куди підеш?
 Карпо. По милостиньку, Христа ради… Просити, дай Вам Боже, 
здоров’я… Нема за що більше брати…
 Килина (лічучи). За це все дасте розписку на… на... 1 руб 50 
копійок.
 Карпо (з жахом). На 1 руб 50 копійок?! Ой, Миколо милостивий, 
за віщо ж то?
 Килина. Як «за віщо»? Хліб 10 хунтів по 10 копійок маєте 1 руб, 
пшоно по 10 два хунти 20, то вже 1 руб 20 копійок, та картопля десяток 30 
копійок, то усього 1 руб 50 копійок.
 Карпо. Ой Боже ж мій! Помилуйте. Де ж я вам візьму таку силу?
 Урядник. Не бійсь, одробиш.. Бери, поки дають. Пацюк удвоє 
візьме...
 Карпо. Благодітелі, скиньте хоч 40 копійок. Я ж убогий!.. 
(Кидається до Килини і хвата руки цілувати, та ухиляється).
 Килина. Та що ви, що ви…
 Карпо. Хай буде руб… Господом святим просю…
 Килина. Ай, їй-Богу, які ви! Не можна ж так… Я ж сама платю по 
20 копійок за хлїб.
 Корній (несміло). Та скинь справді...
 Килина. А ти мовчи! Твоє діло різать і все… Не можна!.. Не цілуйте 
мені рук, а краще підпишіть розписку. Господин урядник напишуть…
 Урядник. Ето можна! (Іде до прилавка).

Ява 3
 З-за кону іде Хведір, суворий і поважний. Всі дають йому дорогу. 
Входить у крамницю і мовчки дивиться на сцену.
 Карпо. (підбігаючи, хвата урядника і цілує). Змилуйтесь, пожалійте, 
уступіться…
 Урядник. Ха, ха, ха… Їй-Богу, скоро попом буду… (Комічно-
важно). Цілуй, цілуй... Ха, ха, ха.
 Карпо. Скиньте 40к, хай вас наградить Цариця Небесна… 
Благодітелі...
 Урядник. Ну, годі вже, годі… І попам так довго не цілують. Пусти, 
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мені ж треба тобі розписку написати (Бере папір і пише).
 Карпо (до Килини. Хоче зловити руку). Змилосердьтесь... зкиньте… 
Я ж два дні не їв... Я ж не маю нічого…
 Килина. Та хіба я у вас зараз беру… Одробите літом. Драстуйте, 
Хведір!.. А що скажете?
 Карпо. Господи!.. Хіба ж таки...
 Хведір (до Карпа). Годі вже!.. Забирайте хліб та йдіть.
 Карпо. Як же його брати, як він…
 Хведір (суворо і похмуро). Я підпишу розписку на себе.
 Карпо. На себе?!. Мою розписку?
 Хведір (до Килини). Дайте йому, хай іде… (Килина бере з прилавка 
хліб, пшоно і картоплю і висипає все в полу, яку той розтеряно наставляє).
 Карпо. Значить, я не винен?
 Хведір. Ні.
 Карпо. Благодітель (хоче поцілувати руку. Хведір з серцем вирива).
 Хведір. Годі! Ідіть... (Карпо ухиляється, поспішно виходить).
 Урядник. Так це ви підписуєте вже?
 Хведір. Я. (Іде і хоче писати).
 Урядник. Чекайте, треба ж переписати. Хе!.. Підвезло Карпові... 
Знаєте, Хведір, вас зразу можна пізнати, що ви штундар!.. Собствено, я 
должен би вас преслідувать, знаєте только... нехай уже.... (Бурмоче пишучи). 
Федор... Пасюк... обязуюсь…
 Килина. Може б ви краще зараз заплатили?..
 Урядник. А справді, у вас грошви дочорта!
 Хведір. Можу й зараз.
 Урядник. О! То розписку хай і так (Рве, встає і б’є по плечі Хведора). 
Молодця, Хведір, їй-Богу молодця, хоч і штунда!.. (Хведір ухиляється). А ви 
таки справді штунда, чи то люди так тільки? Га? А ви таки справді ніколи не 
хреститесь? Ха, ха, ха! А ну, перехрестіться!
 Хведір. А ви хреститесь?
 Урядник. Я?.. Я – не штунда, я – христіанин…
 Хведір. Ну, то хто його ще зна!
 Урядник. «Хто його ще зна!» Ха-ха-ха! Ах, ви ж! (Б’є знов по плечі 
і злегка обнімає, той ухиляється).
 Хведір (до Килини). Я, Килино, до вас… (Змовкає).
 Килина (по паузі). Діло яке?
 Хведір (задумливо, суворо). Дїло… Велике діло.
 Урядник. Рублів на сто?
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 Хведір. Тисячами не вбереш...
 Урядник. Ого!.. Килино, роззуйте очі і роззявте вуха! Ха-ха-ха!
 Хведір. Правда ваша. Треба роззути очі... Всім треба роззути... І 
вам, і нам.
 Килина. А яке ж діло? Люди дожидають…
 Хведір. Це діло до тих людей і є. Не беріть з них росписок! (Твердо 
дивиться на Килину).
 Килина. Як? (Не розуміє).
 Хведір. Не губіть душ… Не попирайте їх ногами… Не людям 
треба вклонятися, а Богові..
 Килина. Та про які ви розписки говорите?
 Хведір. Про ті, що берете у них, що в’яжете душі…
 Килина (до урядника). Я їй-Богу, не знаю, що йому хочеться.
 Урядник. Ха-ха-ха!
 Хведір (ще суворіше). Очі сліпі, не бачите… Ви берете з них 
розписки і в’яжете їх, купуїте їх собі. Думаєте, цим найти спасіння… У 
чорта шукаєте... пустили чорта у душу.. До себе пустили і другим пускаєте… 
Пустили, а він і коверзує там... Сказано: «і настане в послідні дні глад і мор». 
І настає.
 Урядник. Так по вашому того неврожай, що пустили чорта у душу?
 Хведір. Кара Божа... Попутали одні других.., покували... Не можна 
душею володіти, душа… Божа… Ховати, берегти її треба… Коли всі душі 
будуть вільні, тоді всі божі будуть, тоді й царство боже буде… Нема царства 
на небі, на землі буде… Сказано «царство боже», сказано проти того, що 
коли у Бога більше людей буде, ніж у чорта, тоді буде й «царство Боже».
 Урядник. Це, як приміром, Китай або Англія: чия візьме, того й 
царство? Ха-ха-ха! Їй-Богу, любопитно! Ну-ну!
 Килина. Та ви, Хведоре, скажіть, чого вам треба, я не можу ждати.
 Хведір. Я хочу, щоб ви не брали розписок з мужиків… Так давайте... 
Розписка душу кує.
 Килина. Так давать?.. Та що ви, дитина мала, чи що?.. Хм... І 
вигадає ж чоловік!.. Ет!.. (Махає сердито рукою і хоче йти до дверей).
 Хведір. Не хочете?
 Килина. Якби я схотіла, тоді б я була така ж дурна, як і ви... Нема 
мені з вами часу балакати...
 Хведір. Як знаєте… Я своє сказав… Не ропщіть же, як не підуть до 
вас, а підуть до мене.
 Килина. До вас?.. Ви будете продавать хліб?
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 Хведір. Я буду давать.. Вернуть, спасибі, не вернуть, душу спасу... 
Ви куєте їм душі, я розкую їх...
 Килина (стурбовано до урядника). Макар Іванович. Чуєте?
 Урядник (усміхається). Чую.
 Килина (до Хведора). І моїх людей будете одбивати?
 Хведір (строго). Нема ваших людей... Вони свої і одбивати не 
буду... Підуть зо мною, буде так, за вами... теж нехай так.
 Килина. Задурно даватимете?
 Хведір. Хто хоче душу спасти, грошей не схоче.
 Килина (хутко підходить до урядника, одводить вбік). Макар 
Іванович! Бога ради не пустіть цього дурня роздавати хліб... Він же погубить 
мене... Я на послідні копійки накупила цього хлїба... Що ж це буде, ніхто 
ж тоді не купить у мене... Ми ж усі старцями будемо... Макар Іванович! 
Скрутіть цього божевільного!
 Урядник. Ха, ха, ха, він душі спасає, не можна не пускати!..
 Килина. Ну, я вас просю, пожалуста.
 Урядник. А прийдіть у гості… Ось чоловік ваш все одно, я чув, їде 
в город.. От і прийдіть..
 Килина. Не можу ж я… Узнають, що тоді. Узнає син, я ж нещасна... 
навіки... Я ж одним сином і живу... Я ж пропала.
 Урядник. Пхі! Нікому і в голову не прийде...
 Килина. Ну, пожалуста, Макар Іванович.
 Урядник. А прийдете?.. Ха, ха, ха!
 Килина (вмить зі злістю до Хведора). Вон! Вон з моєї лавки! І не 
попадайся біля хати... Не смій! Бо я тобі й очі повидираю, як тільки задумаєш 
одбивати людей. Вон!!
 Урядник. Шш…
 Корній. Килино! Що ти!
 Килина. Вон!
 Хведір (суворо і спокійно). Прощавайте. (Повертається і не 
хапаючись виходить. У двері заглядають з вулиці люди).
 Килина (нервово і злісно). Я й сама можу розправитись! Грабувати 
нас?.. Ні. Хто там хоче позичати, ідіть!
 Входять Максим і Данило, парубки. Максим здоровий, чорнявий 
і сердитий, Данило білявий, худий і слабий. Максим піддержує Данила. 
Уклоняється.
 Килина. Вам чого, грошей, хліба, пшона?
 Максим. Хліба.
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 Килина. Скільки?.. Корнію!! (Корній біжить до [нрзб]).
 Максим (до Данила). Скільки тобі? Три?
 Данило. Та все одно...
 Максим. Йому три, а мені два. І пшона...
 Килина. Скільки?
 Максим (до Данила). Скільки тобі?
 Данило. Та мені все одно..
 Килина (роздратовано). То скільки ж, кажи, все одно йому... Мені 
не все одно…
 Данило (слабо усміхається). Та хоч і нічого…
 Килина. Так якого ж чорта прийшов, не лізь, як нічого...
 Урядник. Чого ж ти справді прийшов?
 Максим. Він для сестер... Хорі лежать.
 Данило. А я все одно помру…
 Максим (сердито). Ну, говори там!
 Данило. Їй-Богу, помру. Не можу...
 Максим. Що, може, хіба знов живі, [нерозбірливо] ?
 Данило. Ні, так... Болить усе... Захляв, мабуть, дуже... То так 
як торкнешся до черева (показує рукою), так наче ножем, мабуть, кишки 
позсихались та порвались... Помру...
 Килина. Ну, а все-таки, скільки ж тобі?
 Максим. Дайте йому три хліба, пшона хунтів з десять, а мені 2 
хліба і теж хунтів 10 пшона.
 Килина. Корнію, зваж пшоно! (Корній важить).
 Килина. Макар Іванович, напишіть, пожалуста, розписку.
 Урядник. На скільки?
 Килина. Одну на... три хліба... 10 хунтів по 10 копійок – руб, три 
рублі…

Ява 4
 З-за кону іде Кирик з якимсь клунком на спині і з чорним півнем 
під пахвою. Забачивши людей, стає і щось розпитує. На лиці здивування і 
співчуття.
 Максим. По 10 копійок хунт? Та що ви, Бога побійтесь!
 Килина. А піди до Пацюка. Він не по 12 бере?
 Максим. Так це ж здирство! Це ж...
 Килина. Ну, як здирство, то не бери, хто тебе пхав іти. Іди до 
Пацюка!..
 Максим. Уважте хоч по 3 копійки з хунта!
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 Килина. Не можна!
 Максим. Не можна! Щоб ви так дихали, прокляті! Ходім, Данило!..
 Килина. Макар Іванович! Що ж ви слухаєте?! Він лається... Що 
ж це таке... Усяке хамло буде приходить лаятись, а начальство слухає?! 
Корнію!..
 Урядник. Та, Максиме, не лайся. Ба, знаєш, брате, ха, ха, ха… 
(Показує, як діти батіжком хльоскають).
 Килина. Так, так… Смійтесь... Це йому і за ухом не свербить…
 Входить Кирик.
 Кирик. Що таке? Чого це тут крик такий?
 Килина. А ось прийшов оцей мазепа позичати і лається... Ти їм 
благодітельствуєш…
 Максим. Подавись ти цим благодітельством!
 Килина. О! О! Чуєш! А урядник сидить і слухає...
 Кирик. Мамо!.. Навіщо ж ви це? (Показує на хліби).
 Килина. «Навіщо, навіщо»! А що ж ти хочеш, щоб ми завтра 
старцями були, щоб поздихали з голоду? Га? Дякуй своєму татові, що довів 
нас до старців. Спасаюсь! «Навіщо»! На те, щоб не поздихали з голоду, бо 
опишуть не сьогодні, завтра і голі, як соколи... А все твій батенько любий!
 Корній (несміло). Килино!
 Килина. Що?.. Брешу, може?!.
 Кирик. Та навіщо ж так? (Показує на хліби). Люди ж нас 
зненавидять!..
 Килина. А як же по-твоєму? Га?
 Кирик. Можна й по-другому... Ось... підождіть... Стійте… Я вам 
усе розкажу. (Ставить хутко клунок на землю і бере в руки півня). Не треба 
буде нічого... Ось… Ви, мамо, казали, що книжки хліба не дадуть... А ось... 
Дивіться! (Показує півня зо всіх боків).
 Килина. Ну, півень. Де ти його взяв?
 Кирик. Купив… Чорний, зовсім чорний, нігде ні одної білої 
пір’їнки! О!
 Килина. Ну, та що ж?
 Кирик. А то, що цей півень – наше щастя. А може й усього села, 
або хоч половини!
 Усі підходять ближче.
 Килина. Що? Що ж то за півень такий?
 Кирик. Волшебний!
 Урядник. Який?
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 Кирик. Волшебний!! Такий, що за нього можна взять тисячу або й 
більше рублів. О!..
 Корній (підходить). Ну? Справивсь? Добре?
 Кирик. Добре, добре... Ось я зараз!.. Тільки півня кудись треба 
покласти…
 Урядник. Ану дай, я подивлюсь на цього ха, ха, волшебного півня. 
(Простяга руку).
 Кирик (з жахом хова півня). О, ні, не можна, Боже борони!.. Не 
можна торкатись, пропаде все!
 Урядник. От тобі й маєш! Ха-ха-ха!
 Кирик. Не можна: все волшебство пропаде, як хтось доторкнеться 
чужий.
 Килина. Та що ж то за волшебство. Яке ж щастя в цьому півні 
треба волшебствувать?
 Кирик. А так… Це можна розказувать, бо се і в тій книжці і сказано. 
Тільки потім треба мовчать.
 Урядник. Коли ж потім?
 Кирик. Та тоді, як уже поволшебствуєш.
 Кирик. Ну, то так… Треба вибирать, щоб ніч була темна... Дуже 
темна. Треба забрати цього півня і саме в північ іти з ним... О!..
 Урядник. Куди? На вечорниці? Ха-ха-ха! (Задоволено обдивляється 
на всіх).
 Кирик. Ні. Насеред своїх воріт… Треба сісти і покласти круг себе 
сім кісточок з чорної кішки… А кішку ту треба вперед зварити, обдерти та 
обережно повиймати кісточки…
 Урядник. Ха-ха-ха!..
 Кирик (серйозно). Не смійтесь, бо це правда. Ну, потім сидіти... 
Сидіти і ні на ступінь не сходити, хто б там не йшов, або їхав... Усе одно!
 Килина. А як переїдуть?
 Кирик. Не переїдуть, бо «він» уже тоді нікого не пустить. Треба 
чекати його самого.
 Максим. Кого «його»?
 Кирик (серйозно). Ну, кого «його»... Звістно, кого...
 Урядник (сміючись). Чорта! Кого ж... Ха-ха-ха! Ну, ето любопитно!.. 
Ну, ну!
 Килина (серйозно і строго). Слухай, Кирику, покинь!.. Покинь, 
тобі кажу... Бог покарає за таке діло... Викинь цього півня, хай він пропаде... 
Покинь, сину! Краще піди до церкви, постав свічку, та прикладись до 
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цілителя Пантелимона, він тебе ісцілить од цього… А це гріх! Дай цього 
півня, я його в піч укину! (Хоче взяти, Кирик хутко одхиляє).
 Максим (серйозно). Та-ак...
 Урядник сміється. Корній чита документи.
 Кирик. Е, мамо! Тут гріха великого нема…
 Килина. Та ти ж чортові душу продаси. Хіба ж він тобі задурно 
дасть того карбованця?
 Кирик (торжествуючи). Еге! А то-то ж бо й є, що задурно! Мусить 
дати, бо се таке волшебство, що він його боїться... Аби я той, не злякався... 
Хоч би там що, не треба тільки лякатись... Говорять, що він усякими 
підходами підходить… Найбільше їде паном, четвериком таким торгується, 
бісова тінь!.. «Скільки хочеш за півня?» «Руб». «На тисячу!» «Не хочу». «На 
п’ять». «Не хочу». О! Їй-Богу!
 Урядник. Та нну?
 Кирик. Їй-Богу! Будуть мілліони давать, не бери!.. Руб, та й 
годі! Усяко буде скушать... Не руш з місця тільки... І от як уже треті півні 
проспівають, підбіжить чорна кішка, вхопить півня, кине карбованця і все 
зчезне... Тоді бери того карбованця і купуй усе, що хочеш, тільки щоб здача 
була...
 Данило. А багато так забагатіло?
 Усі озираються. Навіть Корній на мент підводить голову, 
обдивляється на всіх і знов втикається в документи.
 Урядник. Ха-ха-ха!.. А ось Кирик перший!
 Кирик (палко). А ви знаєте?.. А всі ті, що мають гроші, де взяли?.. 
Усі пани де взяли? Заробили?.. Ви бачили, щоб вони робили коли? Бачили?
 Урядник. Вони зроду багаті... Їм родителі зоставили... Начальство 
награждає...
 Кирик. Е… Знаєте!.. А от у Семимогилках панок. За три роки 
нажився... А де він узяв? Був от не краще нас. А тепер... А вже ж «той» дав... 
Тільки він цього нікому не скаже, бо як скаже, так зразу й не стане... От того 
ніхто й не чув, щоб багатіли так... Е-е, говоріть мені!
 Урядник (зітхає). Нєт, мілий! Треба трудиться... Треба... нада... 
дєньгі... зароблять... Чесно!
 Кирик. Е-е! Ми от робимо, а хіба ми маємо? А хіба наші мужики 
не роблять?.. А чого вони от тепер голодають? Га?.. Ну, чого? Чого?..
 Урядник. «Чого»! Неврожай!
 Кирик. А чого для панів нема неврожаю?..
 Урядник. Та їм чорт дає? Ха-ха-ха!



176

В ІДНАЙДЕНІ  ТВОРИ

 Кирик. Е… я не знаю… Тільки вони мають усякі книжки, вони 
все знають… А мужики нічого не знають... (Урядник хоче щось сказати. 
Кирик палко). Підождіть. А хіба б я знав коли про це, якби я не купив собі цю 
книжку? Знав?
 Урядник. Яку книжку?
 Кирик. Цю, що той… що пише...
 Килина. Та! Купив якусь книжку і наче сказився хлопець. Ви його 
слухайте, він вам ще й не такого наговорить... Він усе думає, як би то щось 
таке вигадать, щоб ніхто на все село не голодав... Каже, що як тепер ходять 
вагони без коней, і без пара, то чому не можна щось таке вигадать, щоб і 
люди могли без хліба наїдатись… Здурів!
 Урядник регочеться.
 Кирик (палко). А що ж! Видумуюють же!.. От у цій книжці... Про 
все є. Як і молодим завше бути, як білим, як з води робити горілку, а з каменя 
хліб. Усе, усе! А чого пани такі білі завше?.. Он у городї, як намальовані 
всякі... І я буду такий! І всі будем такі.
 Урядник. Що ж то за книжка? А ну дай, я подивлюсь...
 Кирик. Хороша книжка!? (Іде до хатинки і вертається з товстою 
книжкою).
 Килина. Чортяча книжка! Прямо здурів... А тут ще, знаєте, оці 
мужики ходять... Усяке плаче, стогне, мре... Він на це надивиться, та аж 
боліє... Та все щось собі думає... Та й надумався. Ще вхопить чортяка!
 Урядник. Нну!.. Ми «його» того самого за хвіст та в холодну.. 
Ха-ха-ха!
 Ніхто й не усміхається.
 Кирик. О!..
 Урядник (бере і читає). «Чорная і бєлая магія і її срєдства бить 
счастлівим». Хм… (Перегортає і читає, всі пильно напружено слухають). 
«Как сохраніть сєбя от старості»… Он як!... «Правіло для бєдних сдєлаться 
багатим»…
 Кирик. Оце! Оце моє!.. Якраз попали…
 Урядник. Ага!.. Тут найбільше заялозене… «Возьмі чорнаго пєтуха 
бєз білих пєр’єв, вийді на свої ворота і сядь, обложівші сєбя хрящевимі 
костямі чорной жє кошкі… Ночь должна бить тьомная і глухая…» Хм...
 Килина. Ну, що? Як ви скажете?.. Чи вона може що, ця книжка? 
Га?..
 Урядник (не сміючись уже, читає про себе і роздивляється). Хм... 
Любопитно! Де ж ти взяв її?
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 Кирик. Купив... У діда одного.
 Килина. Може сам ... «той» і підсунув йому.
 Кирик. Ну да, підсуне – він саме й боїться її...
 Урядник (довго вертить у руках, нарештї сміється робленим 
сміхом). Єрунда! Ніякого чорта нема. Хм... Якби можна, дак це б усякий 
схотів... Басні!
 Килина (з надією). Басні, кажете?
 Урядник. Баб’ячі вигадки... Це все одно, що кажуть, ніби відьми 
корів доять. А я перед Різдвом піймав одну... Крала бісова баба у сусід 
молоко з-під корови прямо!
 Килина (здивовано). То по-вашому, немає відьм?
 Урядник. А нема!
 Кирик. Ну, тоді що ж…
 Килина (до урядника). Е, ні, цього не говоріть, про це й я скажу, що 
є.. Я сама на власні очі бачила, як одна переверталась у свиню…
 Максим. А хіба ж ви не знаєте, що цього літа дівчата знайшли у 
Маринки Соломенкової хвіст ззаді? Купались та й її жартами втягли, бо вона 
ніколи не хотіла купатись. А він такий сіренький, короткий. Аж страшно 
казати якось… І гидко так!
 Урядник (збитий трохи). Басні!..
 Кирик. Ну, підождіть, ви скажете, що й чорта нема? Так?
 Урядник. А нема!
 Кирик. (хитро і поспішно до всіх). Стійте, стійте! Ну, а той… 
а Бог є?
 Урядник. Нну!
 Кирик. Є?
 Урядник. А вже ж є!
 Кирик. Ну, то тоді й чорт є! Бо самого Христа спокушав він у 
пустині! О!..
 Урядник. Ну, так то ж… А чортьогозна, може й є! [нрзб]

Ява 5
 З-за кону виходять Хведір і Улас, п’яний парубок з двома лантухами 
хлібів на спині. Зупиняються біля селян і Хведір щось починає говорити. 
Спершу тихо говорять, а на кінці розмови Урядника і Кирика піднімається 
вже крик, бо Хведір почина роздавати хлїб.
 Улас. Стоп! Тпрр… Куди, всім поровну!.. Так, дядьку Хведоре? Бо 
не рівно на душу піде.. Погубите душу...
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 Чути: «Спаситель наш, Господи, спасибї, хай тебе Бог 
наградить» і т.п.
 Килина (злякано прислухається і біжить до вікна, забачивши, 
повертається і до всіх). Роздає!.. Хведір!! Макаре Івановичу, що ж це? Чу, 
що ж це? Що ж ви дивитесь? По закону ж не дозволяється роздавати без 
начальства… Ви ж самі казали!.. Спиніть його... Ми ж погибнемо.
 Максим. Ага!.. Так тобі й треба. Ага! (Тягне за собою Данила і 
вискакує).
 Кирик. Нічого, мамо, нічого... Не бійтесь, от накажи мене Господь, 
усе буде добре!.. Я добуду рубля, тоді й ми будем роздавати... от тільки 
підождіть…
 Килина. Іди ти к чортовій матері з своїм рублем... Макаре 
Івановичу!
 Урядник, встаючи, ліниво підходить до вікна і дивиться, 
посміхаючись.
 Килина (вискакуючи на вулицю). А ти таки прийшов?! Вон з-під 
моєї хати! Вон, дурню, бо я тобі... (Підбіга до Хведора).
 Хведір (спокійно, суворо). Жінко! Не зна, що робиш. Не твоє 
роздаю, своє. Ти погубити їх хотїла, я спасти хочу. (До селян). Присягаєшся 
душу берегти?
 Селяне (разом). Присягаюсь, присягаюсь… Я присягаюсь, я, я! 
(Хватають хліб з рук Уласа, який п’яно радісно [нрзб] сміється).
 Килина. Господи! Що ж це він з нами робить?.. Люде добрі, я ж 
хліба напекла, де ж я подіну його?! (Біжить знов до крамниці). Макаре 
Івановичу!
 Урядник. Я ж не можу!.. Усяк має право роздавати хліб... Я ж вам 
казав...
 Килина. Ну, знаєте що… Ні, ні… Кирику, Корнію, що ж ви 
вилупили очі? Чом же ви не вступаєтесь? Ми ж через того скаженого 
штундаря погибнемо!
 Корній (хмуро). А що ж ми йому зробимо?
 Кирик. Так він же, мамо, не продає, а роздає… Люди ж уб’ють нас, 
як ми будемо боронити йому…
 Килина. Макаре Івановичу!.. (Хутко підбіга до нього і одводить 
убік). Я прийду…
 Урядник. Не обманюєте?
 Килина. Прийду, говорю!! (Злісним шепотом).
 Урядник. Ну, добре! Хм… (Важно, серйозно і рішуче іде на 
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вулицю). Ей, Хведір! Ти то хто?.. Ти какоє імєєш польноє право тут роздавать 
хліб голодающим? Єто што такоє! Розрішеннє од начальства маєш? А ви 
чого скопились тут? Я кому говорил, што скопом запрещається ходить по 
многочисленим містам? Розойдись, сичас мені!
 Улас. А начальством... дозволяється з голоду мерти, чи ні, ваше 
благородіє? (Хитро сміється).
 Урядник. А це-е що за мордоворот? Ти как смєєш начальству з 
такими словами?! Га?!
 Улас (витягується по-солдатськи і бере під козирок, хитаючись і 
сміючись). Смиррно! Ать, два!
 Урядник. Що-о? Ах, ти ж моррда! (Хутко підходить до Уласа. Той 
опуска руку і боязко насуплюється. Урядник зупиняється). Ти що ж це, п’яна 
харя, тут задаєшся?
 Улас. Я не задаюся… Нема чого задаватись… Я з дядьком 
Хведором тут… душі спасаю… Їх покували…
 Урядник. Ну, я з тобою ще поговорю. А ти (до Хведора) зараз 
же забирайсь з своїм хлібом. Візьмеш у волості розрішення і будеш тоді 
роздавати.. А ви всі марш додому! (Селяне мнуться). Нну?! Батога хочете?! 
Марш!
 Хведір (суворо і спокійно). Не ходіть! Не мають права. Не 
попускайте душі чорту...
 Урядник. Е, так ти ще базікаєш! (Хвата за руку і тягне). Ходім, 
голубе!
 Улас. Ваше благородіє! (Хвата за руку урядника). Куди ж ви його? 
Стоп, не можна! Він – благодітель…
 Урядник. А ти чого хочеш?.. Ти де напився, де взяв грошей?
 Улас. Заробив!.. Ха, ха, ха! Украв! О! Не вірите? Украв! Беріть у 
тюрму!.. Кормитимете!.. Їй-Богу, вкрав...
 Урядник (випуска Хведора). Ану, стій, стій... Так що ти кажеш? 
Ану, скажи ще?..
 Улас. А ви думаєте, не скажу? Украв! Украв у Шмульки шубу та 
продав. О!.. А ось і горілка. (Вийма пляшку і хитає нею).
 Урядник. Е, голубчику, стривай...
 Улас. Ха, ха, ха! У тюрму візьмете? Не візьмете, тепер із тюрми 
виганають, кормити нема чим… Ходім, ходім!..
 Урядник. Нічого, нічого, побачимо! Хведоре, за мною!
 Хведір. Своєю волею не піду...
 Урядник. Так що ж ти, штундо чортова, думаєш, що я з тобою 
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церемонитись буду?! За мною! У волості побалакаєш!
 Хведір (голосно і рішуче). Перед всім миром говорю: не своєю 
волею йду… Іду на страданіє!.. Душі ж не дам на поруганіє…
 Урядник. Ну, марш, марш!.. (До Килини). Я зараз прийду!
 Хведір. Яко агнець на закланіє.
 Урядник (пхає в спину). Ступай, ступай, баран дурний!

Завіса

ДІЯ ІІ
 Ніч. За правого боку хата Остапченків з двома дверима на вулицю, 
одні в крамницю, другі в хату. Біля дверей у крамницю тин розібраний для 
проходу в крамницю. А далі іде тин, посередині ворота розчинені. З лівого 
боку кону повітка..

Ява 1
 Якийсь час на кону тихо. Потім на вулиці з-за повітки з’являється 
постать Урядника і тихо крадеться, бурмочучи:
 Урядник. Не люблю я отак лазить… Ще десь собака візьметься.. 
Не люблю проклятих… Не будь чортових собак, ішов би, як люди 
ходять, а то от… Ступай, як по гарячому. Положим, я начальство… 
Порядок наблюдаю. Але… У Остапченків темно. А як обмане чортова 
баба?.. Ну, бережись тоді!.. Тоді я напущу на неї 20 Хведорів… І цього 
випущу з холодної... А ловка баба, їй-Богу!.. Не так ловка, як гостра… 
От через це мене прямо наче хтось тягне до неї. Хоча й боюсь її. Отже, 
їй-Богу, боюсь! Начальство, сила, а боюсь баби! І от любопитно: через 
це то й хочеться так, щоб вона мені покорилася.. Якби не боявся, так 
чорт мене й поніс би сюди… Ач!.. Хм... Любопитно, чи спить вона, 
чи жде?.. (Підходить до вікна і злегка барабанить пальцями в шибку, 
прислухається). Не чути нічого... Спить бісова баба… (Стукає дужче). 
Щось марудить, мабуть, збудив… (Стукає знов стиха). Килино!.. 
Килино!.. Здається, йде... Сердита, мабуть, це погано... Хм... (Двері тихо 
розчиняються і помалу бережно виходить Килина).
 Килина (сердитим шепотом). Чи ви з умом?! Сказились, мабуть... 
Кирик у лавці, а вони на весь двір у вікно стукають.
 Урядник. Та я ж тихо.
 Килина. Добре тихо… Думала, що й шибки повискакують… 
(Суворо). Чого так пізно прийшли?.. Я вже не можу тепер іти.
 Урядник. Не можете?.. Хм… Значить, ви мене обдурили? Що ж... 
Очень приятно!..
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 Килина. Треба раніш приходити.. Побачать... І Корній вернеться з 
городу.
 Урядник. Та він же тільки сьогодня виїхав... Ну, ходім, ходім... 
Нема чого задаваться.
 Килина (суворо). Не піду.
 Урядник. Не підете?
 Килина. Ні.
 Урядник. Хм… Ну що ж... Не треба. Не треба... Побачимо... Підете? 
(Килина понуро мовчить). Га? Килино!.. Ходім краще, коли не хочете, щоб я 
став вашим ворогом.. А це, знаєте, буде погано для вас... Ой, погано!
 Килина (рішуче). Ходім! (Рушає).
 Урядник. Ну, от! Давно б!.. (Хоче обняти. Килина одпихає і раптом 
стає).
 Килина. Ні, дайте зараз десять рублів, тоді піду.
 Урядник. Десять рублів?
 Килина. Десять рублів.
 Урядник. Зараз?
 Килина. Зараз.
 Урядник. Нема ж зараз.
 Килина. Ну, я не піду... (Вертається).
 Урядник. Тю! Та я дам... Прийдемо до мене і дам.
 Килина. Ні, зараз.
 Урядник. Та дурна! Говорю ж дам!.. Що ж я обманювать буду, чи 
що? Кумедна женщина! Ну, ходім, а то вже й так… 
 Килина (твердо і понуро). Дасте зараз – піду, не дасте – прощайте...
 Урядник. От ти ж яка неймовірна недовірчива. Говорю ж, не 
обдурю!
 Килина. Ні.
 Урядник. Ну й... Ну, нате, нате... (Вийма гаманця і копається). 
Ніби я вже такий... Ну, нате 5, більше нема...
 Килина. Десять.
 Урядник. Та нема!
 Килина. Ну, то прощайте.
 Урядник. Тю!.. Нате, нате! Боїться! Обдурять... Вас і чорт би не 
обдурив. Наче справді з яким мошенником... Беріть, нате... У! (Килина 
мовчки бере і стоїть. Урядник, обнімаючи). Ну?.. Тепер уже ж можна?
 Килина (одпихаючи). А ну!.. Син у хаті, а вони!.. Вспієте ще! 
Ходім!
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 Урядник. Ну, ну, ну, не буду, не буду!.. (Іде за нею. В воротях знов 
обнімає. Килина вже не одпихає. Пригорнувшись, зникають).
 Якийсь час на кону нема нікого. Потім двері до лавки тихо 
одчиняються і виходить Кирик з півнем у руках. Стає біля самих дверей.

Ява 2
 Кирик. Насилу мати заснули... Тихо. І добре і страшно… 
Якийсь ніби холод по спині. Чи то справді так холодно, чи так... чогось... 
А в лавці лежав і все здавалось, що щось ходить у кутку чорне, лохмате 
таке… Ніколи не боявся спать сам, а сьогодні аж кричати до матері 
хотілося. Це не дурно. Ноги ніби налиті чимсь... Хоч би так серце не 
стукало... Через цей стук навіть не чути нічого... А може, покинути? 
Нічого з цього не вийде. Де ж таки... А чи не... «він» це мене спокушає... 
Щоб тільки кинув... Ні, треба твердо стояти (робить нерішуче кілька 
кроків, зупиняється), їй-Богу, не можу... Нічого не чую і не бачу… А 
холодно так!.. Ні, ні треба йти. Я ж заприсягнув, що хоч би «йому» душу 
прийшлось віддати, все одно піду. Все одно ж! А так вже не можна 
далі... Коли нас опишуть, у тата нічого ж не буде... Старці... А мужики… 
(Здригається і ступає кілька кроків назад). Щось… Ніби... (Дивиться 
мовчки). Нічого. Це мені так... Його ще нема. Я тільки так... Треба йти! 
(Рішуче ступає два кроки, потім слабше і нарешті знов зупиняється). 
А може, покинути?.. Це знов «він» спокушає... Так ні ж... Я ж повинен 
спасти всіх! Хай!.. (Хутко йде і мало не пада біля воріт під тином. Кладе 
перед себе півня і обклада кісточками). А сидячи наче не так страшно. 
[нрзб] Тільки не треба молитись... Холодно як! Скільки ждав і спав тут, 
ніколи перше не боявся. Лякає... Не піддавайсь!.. Руб, руб, руб, руб... А 
як хтось з-за тину ухопить за голову і понесе? (Коситься на тин). Не 
видержу... Не треба про це думать... Про щось друге..Тоді усім усьому 
селі стане усього... Не буде голодно. І хати палити не треба... А мамі 
куплю косинку. Здачу тільки треба... Холодно!.. А може «його» й зовсім 
не буде?.. Ні, це ж не може бути... Не будуть же у книжках брехати!.. А 
може це «він» знов скуша?.. Ні, ні… Руб, руб, руб, руб, руб...

Ява 3
 За коном чути якесь бурмотіння, що все стає чутніше і чутніше...
 Кирик (здригаючись). Уже!.. Іде!.. Може, тікать? Страшно??. 
Іде... Руб, руб, руб...
 Писар (невеличкий чоловічок, в штанях на випуск, у якомусь 
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пальто і в картузі. П’яний). Ну-да... Я ж кажу, що тут... О! (Зупиняється 
біля воріт). І тут і... не тут... Мабуть, не тут...
 Килина (про себе). Голос писаря... У писаря перекинувся!.. 
П’яний ніби…
 Писар. Ні! П’яному важко… Шукать хату важко. Важко, важко 
і... больше нічево! Пойдьош домой!.. Іди домой... Годі. Погуляє і по 
двору... (Хоче йти і вмить зупиняється).
 Кирик (про себе). Підходить... А я ніби кам’яний... Що ж 
робити... Не знаю навіть уже, що робити... Руб, руб, руб...
 Писар. Ти, каже, п’яниця... Ти, каже, п’єш, а люди голодають, а 
ти знаєш, чого я п’ю? Га? Свиня ти! Я п’ю, бо мені жалко! А ти... ирод! 
У тебе нікоторого сочуствія!.. Вони голодають, а я п’ю... Бо жалько! І не 
кажи!.. Своє п’ю, не твоє... Ти награбив, а я... І я награбив… Каюсь і... 
покоряюсь. Зато ж я вертаю в казну, а ти... дурак! А казна мужикам хліба 
дасть...
 Кирик. А може, це справді писар?.. І голос і мова його!.. Навіть 
не так страшно... Холодно тільки.
 Писар. І не боюсь, і не стижусь... А на тебе наплювать!.. Усі 
умрем... І ти, і я, і мужики. І Марійка моя вмре... Сердиться Марійка. Треба 
домой. Ко двору... Спать, спать, спать. Спать і спать!.. (Іде повз Кирика у 
двір).
 Кирик. Ні, це таки писар!.. Може, це все брехня?.. Ні, ні, не може 
бути... Це «він» спокушає, хоче, щоб я заговорив... Ні за що!.. Руб, руб, 
руб!..
 Писар (зупиняється). Хм... І тут, і не тут... Ні, не тут... Пайдьом, 
значить, назад. Назад, так назад... Можна й назад, що ж такое! І не боюсь, 
і не стижусь. (Іде знов повз Кирика на вулицю).
 Кирик. Ні, це писар! Якби «він», так заговорив би до мене, або 
торкнувся.. І страшно було б... А я й не боюсь...
 Писар (зупиняючись). А хіба я жонатий?!. Я – парубок! Схочу, і 
не піду. От не піду та й годі.. Візьму й сяду... (Сіда). Ну, й не хочу йти! А 
що?.. Ти тверезий, а я п’яний. Ну, так що? Я ж на тебе не сердюся...
 Кирик. Сів. Хоче піддурити... Підповзти хоче. (Перекладає 
півня. Півень скрикує).
 Писар (зачувши підніма голову). Га?.. Марійко, ти тут?.. 
Марійко!.. Е-е-е, стервина дочка ховається... Ну, йди сюди, йди. Не бійсь, 
тато не будуть бить, тато твій п’яний... Тато дурний!.. Ну, йди веди мене 
додому... Іди, бо тато не може... Марійко!
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 Кирик (про себе). Ні, не піддуриш!.. Не заговорю! Руб, руб, руб...
 Писар (підводиться і встає). Е-е-е, дурко!.. Чого ж ти ховаєшся... 
Марійко! (Грізно). Ма-рій-ко! Виб’ю! Їй-Богу, виб’ю! Іди сюди! Іди до 
батька, суча дочко! Е-е-е! (Іде просто на Кирика).
 Кирик. Він, він... Руб, руб... Ратуйте!.. (Водить півнем по землі, 
півень кричить).
 Писар. Ага!.. Ось я ж тебе! (Хвата Кирика).
 Кирик (не своїм голосом). Руб!! руб!!
 Писар (одскакуючи, падає). Тю!.. Дурна! Їй-Богу, дурна!.. Я ж 
твій тато, дурко!..
 Кирик (голосно, важко дихаючи). Руб, руб...
 Писар. Що? Руб?.. Нема, їй-Богу нема.. Нема! (Все так лежачи). 
Ну, йди сюди, іди підведи мене... Підведи свого тата!..
 Кирик. Руб, руб, руб...
 Писар. Нема ж... Пропив... Усе пропив. Бо жалько! Жалько, 
Марійко, дуже жалько! І тобі жалько?.. Жалько, і тобі жалько... Нема!.. 
Підведи мене, доню! (Хоче встать, але падає знов).
 Кирик. (про себе). Ні... не піддуриш... Руб давай... Душу отдам, а 
руб... давай... Думаєш, злякав... Ну боюсь!.. Не візьмеш!..
 Писар. Марійко! Доню!.. Підведи, я спати вже хочу... Ма-рій-ко! 
Чуєш?! Бити буду!.. А! Так-так, ти мене любиш. Ти не любиш тата... Ну, й 
не треба... Не хочеш і не треба... Я й тут буду спати... Марійко!..
 Кирик. Стерегти хоче... Стережи! Не боюсь... Тепер уже нічого 
не боюсь... Хоч сто вас ідіть, не боюсь... Руб!.. Руб і більше нічого!..
 Писар. (лягаючи зовсім). Марійко!.. Ти вже мене не боїшся?! Іди 
сюди!
 Кирик. Не боюся!.. Руб давай!..
 Писар. (жалібно). Марійко!.. Доню!.. Іди ж до тата... Ех, не 
хочеш... Ну, не хочеш, то й не треба... А я й тут спатиму. (Змовкає).
 Кирик. Спи. Не піддуриш... Не злякаєш. Не такий ти справді 
страшний... Не такий... Дурно тільки трусився. А може... А може, це 
справді Писар? Він завше десь під тином спить. Невже?.. Ні, це він 
спокушає, ач. Ні, хоч би замерз тут, а досиджу до третіх півнів! Руб, руб!
 Писар. (співа). «Пташки, канарейки жалібно поють…» (Потиху 
змовкає і засипає).
 Кирик. Не піддуриш... Спи... спи, не повірю все одно... Холодно 
тільки... Якби ти був справді Писар, не заснув би ти в такий холод... 
(Возиться з півнем). Ні.
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Ява 4
 З-за кону тихо виступають Улас і Максим. Улас попереду.
 Кирик. (про себе, злякано). Знов... Ага!.. Руб, руб... У Максима 
перекинувся... І Улас, у товаришів… Не піддуриш! Спи, півнику!..
 Максим (зупиняючись). Ні, знаєш що, я не піду-таки!
 Улас. Знов за своє?
 Максим. Не хочу!.. Застукають, піймають...
 Улас. Хто піймає? Хто піймає? Всі помирають, а він «піймають». 
Боїться!
 Максим. Та не боюсь, а в тюрмі не хочу сидіти... Не сидів і не хочу 
сидіти... Іди сам!
 Улас. От дурний!.. Та хто тебе посадить тепер в тюрму? Тепер ще 
звідти виганяють, бо нема чим кормить... Та хай би мене садили... А хіба 
посадив мене урядник? Га? Я ж і признався, та й то не посадив... Ходім!
 Максим. Не хочу! Ще як би у кого другого, а то в Кирика…
 Кирик. У Кирика?!
 Улас. Ну, та що?! Хіба не один чорт...
 Максим. А ти ж товариш його?!
 Улас. А він хіба не товариш мені? А хіба він мені дав хліба? Дав?
 Максим. Так то ж не його хліб, а материн..
 Улас. Ну, так ми ж і не у нього будемо, виходить, красти, а у матері!
 Кирик. Красти?!.. У нас? Максим, Улас? Еге-ге!
 Максим. Та... у матері...
 Улас. Авжеж!.. А її треба! Вона дере з нас, подерем і ми!
 Максим. А все-таки злодії!
 Улас. «Злодії, злодії!» А хто не злодій тепер? А краще з голоду 
пропадать? Краще, га?
 Максим. Та, звістно...
 Улас. А! От-то ж і воно!
 Максим. А все-таки!.. Ні, не піду!
 Улас. Тю! Що ти з ним будеш казать!
 Максим. Та що ти боїшся сам, чи що?
 Улас. Боїшся! Пхі!.. Ну, йди, йди... Думає, просить буду... Іди! 
Тільки ж не проси у мене потім нічого... Ані шматочка хліба не дам. Іди, 
іди...
 Кирик. Вони таки справді думають обкрадати нас!
 Максим. Ну, ходім, все одно!
 Улас. Ну, от так би й зразу. А то меле чорт-зна що!.. Ну, так на тобі 
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ломик (витяга з халяви ломик) і іди до лавки, а я буду дивитись.
 Максим. Розумний ти. А чому б тобі не піти у лавку, а я дивився б!
 Улас. От! Він уже зараз почина сваритись. Коли ми будемо гризтись, 
так ніколи нічого й не вийде. Так випало!
 Кирик. А цей Улас таки хитра собака! 
 Максим. Ну, так нехай же випаде нам обом іти до лавки! Ходім!
 Кирик. Ага!
 Улас. Та що ж ми там обидва будемо робити? Іди ти! Що ж ти 
хочеш, щоб я все робив, а ти тільки дивився. Я ж і привів тебе сюди, і буду 
продавать хліб, а ти що?.. Ти хоч двері виламай.
 Кирик. (злякано). А двері одчинені! Що ж тут робити? (Стурбовано 
ворушиться).
 Максим. Ну, давай...
 Улас. На. Тільки тихо. А я дивитимусь…
 Максим (про себе). Бодай тобі повилазило. (До нього). А як там 
спить хто?
 Улас. А ти тихо. (Максим іде).
 Кирик. Пішов таки!.. Що ж це буде?.. А я сижу, як прив’язаний... 
А-а! Он що! Ах, ти ж!.. Це спокушеніє! Ач, як хитро!.. Ні!.. Хай крадуть, 
хай, не піддуриш... (Слідкує за Максимом). Іди, іди... Це щоб я закричав, або 
з місця зіскочив... Ні! Руб, руб, руб...
 Максим (підходить до дверей і тихо шарпає. Двері очиняються). 
Уласе!..
 Улас. Що таке?
 Максим. Двері одчинені!
 Улас. Та брехня!
 Максим. Їй-Богу!
 Улас. От таке!.. Чого ж то вони?
 Кирик. Хм... Ніби й справді не знають!
 Максим. А чорт їх знає!..
 Улас. Мабуть, забули заперти... А там є хто?
 Максим. А я знаю?
 Улас. Так подивись!
 Кирик. А ловко приставляються!..
 Максим. Хм... «подивись»... А як там хтось засів?
 Улас. Тю, дурний! Хто захоче сидіти? Хіба ж хто знав, що ми 
прийдемо…
 Кирик. А вже ж знав! Не для кого, як для мене й прийшли!
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 Максим бережно одчиня двері і загляда.
 Улас. Сірники є?
 Максим. Є.
 Улас. Присвіти.
 Максим заходить і з хвилину не з’являється.
 Кирик. А може, це не «він», а справді таки вони крадуть... Та на 
моїх ще очах?!.
 Максим (виходить з хлібами). Нікого!.. На!
 Улас (підбіга і бере хліб). Може, там тютюн є, забирай. Та все, що 
дорожче, бери, хліба багато не треба, нести погано.
 Максим (іде знов). Нічого там більше нема!
 Кирик. Що ж його робити? Невже це не спокушеніє?.. А як 
спокушеніє? Закричати хіба?.. Для чого ж я сидів тоді... Ні, хай беруть... Не 
піддурить!..
 Максим (виходить з хлібом, одною рукою несе, а другою запихає в 
рот). Нма...
 Улас. Та що ти все хліб? Щось друге бери. Тютюну візьми пачки 
три!
 Максим (жуючи). Нма…
 Улас. Що?..
 Максим. Нма!!
 Улас. Він уже запихається! Потім їстимеш!
 Максим маха рукою і зникає.
 Кирик. Ні, так не можна! Вони ж весь хліб покрадуть!.. А ще 
товариші!.. Положим, вони голодні... Максим зовсім охляв... Але ж... Ні, 
не може буть, щоб... А проте хай беруть!.. Усяк їсти хоче!.. А для кого ж я 
сиджу, як не для них! Нехай... А як це спокушеніє, то й ще краще... Аби тільки 
скоріш... Холодно дуже. Ноги аж одубіли. І страх десь подівся... Ні, мабуть, це 
все брехня... Ніякого волшебства нема, я тільки як дурень сиджу... І ніякого 
щастя нікому не дам. Невже книжка брехала?.. Хіба ж це можна, щоб у 
книжках брехня була, це ж не дозволяють... Ні, ні. Це знов він спокушає. Він 
хоче, щоб я вже пішов у хату... Ні, сидітиму до [нрзб] ! Не піддурить. Послав 
товаришів, думав... Так спокусить... Думав, я повірю, що товариші зрадять...
 Максим (виходить знов з хлібом. Їсть). Б… Бри!..
 Улас. Він знов хліб! Та подавись ти ним!.. От дурне! Ну, куди ми 
його такого понесем?.. Зараз же знайдуть!
 Кирик. Він весь хліб забере і нам нічого не зоставить. Е, це вже 
погано.
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 Максим (жуючи). Н… чо…го... Я за...хваю...
 Улас. Що?.. Та покинь ти жерти, идоле... Ще піймають через тебе.
 Максим. Добре… тобі, що... ти... наївся.
 Улас. Наїсишся й ти!.. Неси назад цей хліб, куди його дінемо? Та 
візьми якийсь мішок, так же не понесеш... Та тютюну візьми.
 Максим. Нема тютюну! Я шукав... Сірники є...
 Улас. Сказись ти з ними разом!.. Візьми ж пшона... Може, сало є?
 Максим. А справді!
 Кирик. Сала нема!
 Писар (ворушиться і крізь сон). Марійко!
 Улас (насторожується і хутко біжить до крамниці). Максим! 
Максим!..
 Максим (вискакуючи з лантухом з хлібом). Що? Ідуть?..
 Улас. Тікаймо!.. Остапченко!..
 Писар (грізно). Ма-рій-й-ко!!
 Максим. Кидай! Тікай!..
 Улас кида лантуха і біжить просто на Кирика.
 Кирик. Еге!.. Так «він» он як!.. Руб, руб, руб.!! (Улас наскакує на 
нього і, одсахнувшись, вибіга за ворота і зника за коном. Кирик, коли той 
торкнувся, кричить). Руб, руб!!!
 Писар. (прокидається). Га?.. Що?.. (Підводиться і знов пада). 
Нема?..
Кирик. (важко дихаючи). Ач!.. А я... думав... справді... хотів... уставати... і 
хліб покинули... Страшно знов... Цей писар... Чом же він не йде додому?..
 Писар. (дивуючись). Нема?.. Ну, так і буде. (Лягає знов і засипає, 
щось бурмочучи).
 Кирик. А він думав, що є… Ні, сидів більше, досиджу до краю, 
а рубля таки даси... А як умру від страху? Кажуть же, що умирають.. Хоч 
би вже світало... Ану, кого ще підішле? Тільки б страшного нічого!.. Ні, ні, 
не треба цього думати, бо як догадається, то й пусте страшне... (Мовчить 
трохи). А як умру, то що ж? Хіба краще жити?.. Тато б’ються як риба об лід, 
мати теж... Сусіди з голоду помирають... Хороби скрізь... Може, це справді 
страшний суд, як каже Хведір?.. Погано, що через нас посадили його в 
холодну. Нічого! Ось тепер уже піде все інакше. Всі будуть щасливі. А як 
справді він захоче, щоб я душу продав?.. А як умру та попаду в пекло?.. За 
що ж? Хіба ж я кому зла бажаю?.. Хіба ж Бог не бачить, що я з жалю роблю 
оце, може, він сам і підкріпляє мене тепер.. А як же його жити тепер?.. 
Хіба ж можна інакше?.. А що, як нічого цього нема, ніякого чорта, рубля... 
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і всього?.. Казав же раз той панок, що це все глупство... Глупство!.. А чого 
ж цей голод! Хіба це не од Бога? Чого ж би ми голодали?.. (Писар бурмоче. 
Кирик прислухається). Чого він?.. Ага!.. Я про Бога думаю, а він не може 
цього переносити!.. Ще й не прибіжить через це.. Треба про щось друге 
думать... І спати не хочеться.

Ява 5
 Килина і Урядник (держить Килину за стан).
 Кирик. ...Добре, що мати не чула, як виходив, а то б пропало все… 
хай спить собі... завтра свято, завтра матимем і грошей, і хліба і... Хто знов... 
Знов двоє... Сюди! Хто то?..
 Урядник. Ну, бачиш, нікого нема. Могла б ще посидіти. Дурочка!
 Килина. А може, Корній вже приїхав...
 Урядник. Ну! Чого йому поночі плентатись... Завтра приїде.. Може 
б, ми вернулись? Га?..
 Килина. Ні, ні, ні! І не кажіть, і не говоріть, нізащо! (Зупиняють 
біля воріт недалеко Кирика).
 Кирик. Що?.. Мама?!.. З Урядником!.. Що ж це?!. Обнімає маму!! 
«Бачиш», каже... Тата бояться!..
 Урядник. Та ну?.. Ха, ха, ха!.. Боїшся?.. Нема ж нікого.. Кирик твій 
спить, чоловіка нема!
 Килина (з серцем). Мовчіть, Бога ради, мовчіть!
 Урядник. Та нікого ж нема!
 Килина. Все одно!.. Глядіть, як тільки кому похвалитесь, я... я не 
знаю, що вам зроблю!..
 Урядник. Ха, ха, ха!.. Уб’єш?
 Килина. Не смійтесь!.. І уб’ю, як узнає хто... Коли звели не таке, то 
мовчіть!..
 Урядник. Та що ти, дурочко! Хіба я дурний хвалитись кому?..
 Килина. Я вже вас знаю... Глядіть, нехай це дійде до наших, 
бережіться...
 Кирик. Так це справді... Мамочко!.. Невже?.. Полюбовниця!!
 Урядник. Та нікому я не буду хвалитись... Хіба ж це мені інтересно, 
я ж думаю, що ти й ще прийдеш!
 Кирик. (мало не божевільно). Прийдеш...
 Килина. Побачимо...
 Урядник. Як то «побачимо»?
 Килина. Так побачимо та й годі! Ну, мені треба вже йти. Прощайте!



190

В ІДНАЙДЕНІ  ТВОРИ

 Урядник. Стій... Як же то «побачимо»... Хіба ж я дурно засадив 
чоловіка у холодну? Це як довідається начальство, знаєш що мені буде?
 Килина. Нічого вам не буде до самої смерти. Мало ви перше такого 
робили... Чорт вас не вхопить!
 Урядник. Еге, розскажи ти!.. Та ще як узнають, що сидить за те, що 
хотів помогти людям... За це...
 Килина. А-я-яй, горе!.. Що ви дурите мене? Що я дівчинка?.. Не 
знаю вже! Самі знаєте добре, що не повірю, а верзете... Схочу, піду, схочу не 
піду... От!.. А коли я пішла до вас, коли пустилась на таке, то знайте, що ви 
мене присилували... Я вам цього не забуду...
 Урядник. Я? Присилував? Та що ти! Перехрестись лівою рукою і 
правою ногою!.. Сама просила, щоб я заступився, а тепер я винен.
 Килина. Ну, добре, добре...
 Урядник. А хто десять рублів узяв у мене? Якби...
 Килина. Ну, добре, кажу! Годі!.. Прощайте...
 Урядник. Чекай!.. А коли ж прийдеш ще?
 Килина. Не знаю!
 Урядник. Ну, чого ж ти сердишся? Все одно пропало, вже 
полюбовниця та й все, хе, хе, хе!
 Кирик. Що ж це?! Це чортяче навадження... Це ж неправда, це ж не 
може бути! Полюбовниця... це ж смерть!..
 Килина. Слухайте ви, не кажіть мені краще ніколи цього, чуєте? 
Щоб я ніколи цього слова не чула! Чуєте?.. Усе що хочете – тільки не це 
слово!
 Урядник. Ха, ха, ха! Яке страшне слово! Плюнь. Та й усе… (Хоче 
обняти, Килина, мовчки дивлячись кудись, не одпиха).
 Кирик. Я ж його вб’ю проклятого, я... (Хоче зірватись, але 
згадавши, хутко сіда назад). Спокушеніє!.. Спокушає!.. Так он як!.. Он на що 
вже пустився... Матір у полюбовниці призвів, думав не видержу, зіскочу… 
А-а! Проклятий!! Ось же тобі! Сидітиму, сидітиму! Н-на!.. На злість тобі! Не 
боюсь тебе, чорте... За це я тебе розірвав би!.. Спокушай, спокушай, позор 
мене! Позор матір. Даси все одно рубля, за це вже даси!!
 Урядник тим часом, поки Килина щось дума, притяга до себе 
ближче і цілує. Килина здригається і з огидливістю одпиха.
 Килина. Ану!.. Губи холодні, як у жаби!.. Ідіть уже...
 Урядник. Ха, ха, ха! «Як у жаби» холодно!.. Ну, так коли ж 
прийдеш?..
 Килина. Колись.
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 Урядник. Як грошей не стане? Ха, ха, ха... Та плюнь ти! Наче 
справді дівчинка, що вперше з хлопцем гуляє... Ну, коли?
 Килина. Та говорю ж вам, не знаю!
 Урядник. Гляди, може хочеш сказати «ніколи»?..
 Килина. А хоч би й ніколи, то що ж – ви мене присилуєте?
 Урядник. А побачимо!
 Килина. Нічого ви не побачите. Коли вже на те піде, то... хай 
чоловік і син з голоду здихають, а силою не візьмете! Краще не грозіть.
 Урядник. Я не грозю... Я так... сама ж кажеш, що я присилував.
 Килина. Бо сама здуріла! Сама пішла!
 Урядник. Ну, й тепер сама підеш... Не стане цеї десятки, знов 
підеш...
 Килина. Я не можу слухати!.. Я закричу!! (Важко дихає).
 Урядник. Ну, годі ж, годі сердиться, дай поцілую на прощаннє та 
й піду. А завтра прийду, а ти мені скажеш, коли можна буде... Ну... (Хоче 
поцілувати).
 Килина. Одчепіться... Не націлувались ще. Пустіть!
 Кирик. Що ж це діється?! Це ж!! маму, мою маму Урядник цілує, 
обнімає.. Полюбовниця.. Ні, не дай Бог це справді... Не дай Бог: це чорт! Це 
він...
 Урядник. Ну, доведу ще до хати та й додому.
 Килина. Не треба, і сама дійду, ще побачать. Прощайте, ідіть. 
(Іде. Урядник за нею). Говорю ж, що сама піду! Хочете, щоб Кирик вийшов 
та побачив, як матір його вертається... Ідіть. (Іде повз Кирика. Урядник 
зупиняється і дивиться їй вслід. Килина озирається). Ну, чого ж стоїте? Ідіть 
додому!
 Урядник. Я хочу побачити, чи благополучно все у вас... Запали 
світло, коли що трапиться. Я буду дивитись.
 Килина. Добре. (Іде тихо і пильно озирається і прислухається. 
Вмить на хвилину зупиняється і хутко іде до розчинених дверей крамниці). 
Що ж це двері розчинені?.. А це що? (Нахиляється до лантуха з хлібом). Ох, 
Боже ж мій, це ж хтось крав тут!
 Урядник. Що таке? (Іде хутко до неї, але натикається на Кирика 
і одскакує).
 Кирик. Руб!! руб!!
 Урядник. Тю!!. Хто це?!
 Кирик. Руб!! Руб!!
 Урядник. Хто такий?
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 Килина. Держіть, держіть, це ж злодій!.. (Хутко біжить і хвата 
Кирика).
 Урядник. А-а!.. Держіть, держіть... Ага, голубчику... пій... Та це 
Кирик!
 Кирик. (з одчаєм). Мамо!! Ви, ви...
 Килина. Ти... ти... (Спантеличено). Чого ж ти тут сидів... А двері в 
лавці покинув… А там покрали…
 Урядник (про себе). Ну, пропало!.. Погано…
 Кирик. Мамо!.. Я ж чув усе…
 Килина. Що?.. Що ж ти чув…
 Кирик. Усе! Ах, що ви ще!..
 Килина. Що ж таке? Що я ходила з Макаром Іваничом?.. Ну, що ж 
таке?.. Я забула раз у їх нашу ту... Вони позичили нам грошей...
 Урядник. А що твоя мама була у мене, так..
 Кирик. (перебива з болем). Та я ж сидів тут і все чув... Я 
волшебствував, я чув і бачив. Мамо! Я ж для вас сидів, я мучився... Хіба ж... 
Нащо ж ви так?!
 Килина. Та що ти вигадуєш?. То тобі здалось... Що ж ти чув, нічого 
ж ти не чув, то тобі, мабуть, причулося... Ти хорий, моя дитино!.. Краще б ти 
ліг…
 Урядник. Авжеж, авжеж... Сидів на холоді і заболів. Ти довго 
[нрзб]
Кирик мовчить.
 Килина. Що ж тут такого, що я пішла з Макаром Іваничом... Треба 
ж було позичити грошей... У нас же нічого нема... І достати нема де... Он і ти 
ж нічого не наволшебствував...
 Кирик. Мамо!.. Хоч не брешіть же! Не брешіть...
 Килина. Що ж я брешу?
 Кирик. Я ж знаю все!
 Килина. Що ж ти знаєш?
 Кирик. Знаю, знаю. Знаю, що ви ходили до... Урядника, чого 
ходили... Знаю… Ви полюбовниця його! Ви ж самі казали… Полюбовниця, 
полюбовниця!! (Килина мовчить). А що ж? Ні?..
 Урядник. Єрунда!.. То ти волшебствував.
 Кирик (кидається вмить скажено). Ух, ти ж анахтема!!
 Урядник. Ну, ти!.. Помалу! (Одпиха). Знай з ким говориш!..
 Кирик. Я тебе вб’ю!.. Я тебе вб’ю!..
 Урядник. Смотри!.. За эти слова будеш сильно отвичать!
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 Кирик. Я тебе вб’ю, я тебе вб’ю. (Бігає по сцені і шукає палиці).
 Урядник. Килино! Візьміть його, він сказився... Він справді шукає 
дрючка убивать. (Килина суворо мовчить). Смотрите! Я буду шашкою 
рубать! (Витяга шашку).
 Кирик. (натикається на півня). А-а!! От же тобі, от же тобі!! 
(Скажено топче ногами). От же тобі твоє волшебство! О!.. (Повертається 
до Килини і урядника) А ви… а ви… (Гірко по-дитячому плаче).
 Урядник. Хм… Чорт його посадив як раз [нрзб] волшебствувать.
 Килина. (тихо підходячи до Кирика). Кирику, я ж...
 Кирик. (одпиха з криком). К чорту! Полюбовниця!! (Біжить з 
кону).
 Килина зостається з протягнутою трохи рукою, суворо дивлячись 
просто себе.
 Урядник. Ех, паскудно вийшло!

Завіса.

ДІЯ ІІІ
 Кін поділений на двоє. Права половина – кімната Остапченків, 
убрана по-міщанськи. Просто стіна на вулицю з двома віконцями з 
ситцевими завісками. Попід нею іде лава. Перед лавою стіл. В стіні справа: 
[нрзб] двері, що ховаються за піччю, потім ліжко широке з горою подушок і 
ситцевим одіялом. В стіні зліва: двері до крамниці; потім шафка маленька, 
укрита скатертю, служить замість стола. Дерев’яні, або старі плетені 
стільці.
 Ліва половина кону – крамниця з тою ж обстановою, що і в 
першій дії.

Ява 1
 Кирик сидить на лаві у крамниці, схиливши голову на руки. Килина 
шукає щось, перекидаючи порожні мішки, заглядаючи під лави, за прилавок 
і таке інше. Кирик іноді дивиться на неї, але, зустрівшись з її очима, хутко 
одводить голову, Килина теж. Обоє почувають себе ніяково і важко.
 Килина. (не дивлячись на Кирика). Ти не бачив мого чорного 
платка?
 Кирик. Не бачив...
 Килина. (помовчавши, збирається щось сказать, але що 
повернеться до Кирика, зараз же знов одводить голову. Нарешті 
зупиняється і тихо). Не казав батько, коли буде назад?..
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 Кирик. (не почувши). Що? (Дивиться на неї, але, зустрівшись 
поглядом, обоє дивляться кудись вбік).
 Килина. Коли батько буде додому?
 Кирик. Сьогодні...
 Килина. (ще хоче сказати щось, але тихо повертається і йде з 
кімнати. Потім зупиняється і йде назад. Не дивлячись таки на Кирика). Ти 
таки справді не знаєш, хто то був у лавці?
 Кирик. Я ж кажу, що не знаю.
 Килина. Ти ж сидів там...
 Кирик. Не бачив...
 Килина. (помовчавши). Покриваєш злодіїв?.. (Кирик мовчить). 
Хай, значить, обкрадають нас?
 Кирик. Я нікого не хочу покривати... Нікого!.. (Хутко дивиться на 
неї і одвертається)
 Килина хоче щось сказати, але тихо повертається і йде до кімнати. 
Зупинившись посередині, безсило замислюється. Кирик важко зітхає, встає 
і починає ходити по крамниці. Зачувши його ходу, Килина хутко підходить 
до дверей і дивиться хвилинку в щілину. Потім зітхає, мовчки накидає на 
себе свитку і виходить у сіни.

Ява 2
 Максим попереду, Улас позаду. Максим похмурий, але з рішучим і 
твердим видом, Улас неспокійний, з ніяковою, робленою усмішкою.
 Улас. Ну, от!. Ну й прийшли... Говори, говори, що ж... Поможеться 
тобі.
 Максим. А поможеться. (До Кирика, подаючи руку): Драстуй. 
(Кирик мовчки подає їм руку).
 Улас. Драстуй, Кирик. (Поспішно). А ми до тебе… Тут, бачиш... 
Учора… Ти ж знаєш...
 Максим. Підожди! Я сам розкажу…
 Улас. А матері твоєї нема?..
 Кирик. Ба дома.. Там... (Показує на кімнату і неспокійно). 
А що?
 Улас. Хм… (До Максима). Підожди… Може… Килина кудись 
вийдуть...
 Максим. Все одно!
 Улас. Ну да, все одно!.. Кирик, може, й нічого… Він, може, той... 
якось... А Килина зараз же...
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 Кирик. Та що таке?.. Нащо вам мати?..
 Улас. Ні, нам не треба її… Треба, щоб її не було, як ми будемо тут 
говорити.
 Максим. Все одно.
 Улас. Іди ти к чорту, все одно! Тобі все одно, а мені не все одно... 
Розумний!
 Кирик (все більше турбується). Та що ви хочете говорити? Ви 
щось знаєте?.. (Не дивлячись на них, похмуро). Ви вже чули?..
 Улас. Та там урядник по всьому селі гасає...
 Кирик. Урядник?! Розказує?
 Улас. Атож... А ти подивись, може, тітка Килина кудись пішли...
 Кирик. Ні, мати там...
 Улас. От-от погано... А може б, ти якось зробив так… щоб вони... 
вийшли… або щось… таке... (Кирик мовчки йде до кімнати. Улас до 
Максима). Та покинь!.. Отак тобі говорить... Посадять у холодну, битимуть...
 Максим. Мене мучить.
 Улас. Мучить!. А чого мене не мучить?.. Щось поможеться... Хіба 
ми перші?.. (Помовчавши). Так ти таки й про мене казатимеш?
 Максим. Авжеж!
 Улас. А про мене ж нащо? Ти про себе говори... Коли тебе мучить, 
так про себе й говори… А що ж ти й про мене?.. Якби й мене мучило, ну, 
тоді... Говори про себе тільки... 
 Кирик (вертаючись). Ні, матері нема. Мабуть, до корови пішли...
 Улас (до Максима). Говори про себе.
 Максим (уперто). Я буду говорити усе, як було... (Повертається 
до Кирика). То ми вас обікрали.
 Улас. Хотіли обікрасти… І то не хотіли, а так... тільки... Ми ж 
нічого не взяли...
 Кирик. А-а!.. Ви про це!.. Ха!..
 Максим (до Уласа). Все одно, я з’їв цілий хліб…
 Улас. Брехня!.. Їй-Богу, брехня, Кирику, не вір... Він це так... Ми, 
знаєш, хотіли прямо пошуткувать з тобою.. Вертались, значить, додому, 
бачимо, двері одчинені, я й кажу Максимові, ніби значить наспражки: давай, 
кажу, красти у Остапченків. «А він же наш товариш, каже». «Ну, то що, кажу, 
він нам не хоче дати хліба, дак ми украдем у нього». Жартую, значить.
 Максим. Брешеш, бо ти й не знав, що двері одчинені. Я перший 
побачив.
 Улас. Ха, ха, ха!.. То я тобі не хотів говорити… А я, ще як ми тільки 
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порівнялися з їхнім двором, побачив…
 Максим. (сердиться). Та що ж ти брешеш! Ти ж ще як прийшов до 
мене, то вже підмовляв іти красти у них.
 Улас. Ха, ха, ха! От я хотів прямо вивірити, який ти товариш!..
 Максим. Ну, диви?!
 Кирик. Ні, Уласе, що ж ти говориш, я ж сам...
 Улас (поспішно, перебиває). Постій, постій!.. Я ж не кажу, що він 
поганий товариш... Я тільки... Я проти того, що він говорить, ніби ми крали... 
І він не крав... Жартували прямо... Хіба ж ми взяли що?
 Кирик. Бо перелякались.
 Улас. Перелякались?..
 Кирик. Авжеж! Бо писар почав бурмотіти, а ви подумали, що то 
батько і повтікали… Я сам бачив усе і чув... Максим говорить правду.
 Максим. І на суді заприсягну…
 Улас (спантеличений). Так ти бачив?
 Кирик (ніяково). Я… цей… я волшебствував… Сидів під тином, а 
ви й не бачили… І ви таки справді хотіли красти…
 Улас (навмисне цікаво). Волшебствував? Ну, а що?..
 Кирик (похмуро). Нічого… Усе брехня... Нікого не було, крім вас 
та п’яного Писаря.. А я думав, що ви – чорт, що спокушав мене... Того й 
мовчав, як ви брали...
 Улас. Значить, не вдалось? От жаль! Хе!.. А може, другим разом 
можна?
 Кирик. Брехня все!.. Покинем це… А про вас я нікому не скажу..
 Улас. А що ж! Авжеж... Ми ж нічого... Жартували... Хе!.. От жаль, 
що не вдалось... А я вже думав... (Наче згадавши щось). А-я-я-яй!.. Я й 
забув... Ти, Максиме, потягнув мене з дому, а там же мене батько чекає… 
Ще сердиться десь… Треба бігти… Прощавайте!.. (Біжить з крамниці).
 Максим. Бреше, ніхто його там не жде... Попався та й [нрзб] 
(Помовчавши). А ти таки справді нікому не скажеш?
 Кирик. За що ж я буду говорити?
 Максим (помовчавши). Ну, то я сам скажу урядникові.
 Кирик. Ну, от! Я ж нічого... Хіба ж я сердюся?..
 Максим. Все одно… Я вкрав.
 Кирик. Зовсім ти не вкрав... Усе ж ціле. А я, їй-Богу, не сердюся!
 Максим. Я з’їв хліб. Мене мучить.
 Кирик. А ти хіба не був голодний? Хіба ти хотів того красти, 
щоб нажитись, ти хотів їсти... (Похмуро). От другі й не те роблять, 
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щоб не вмерти з голоду...
 Максим. Ти вже тепер не віритимеш мені. Усе будеш думать... А як 
покарають... чи той... як я сам признаюся, покаюся, так може… і не той… не 
будеш сердиться.
 Кирик. Так я ж і так не сердюся… І ти ж уже признався мені.. І я 
тобі вірю й тепер і віритиму...
 Максим ([нрзб]). Я і для Данила хотів... Твоя мати не дала йому...
 Кирик. А він що?.. Зовсім слабий?
 Максим. Помре, мабуть. (Обидва понуро мовчить).
 Кирик (тихо, думаючи, дивлячись задумливо перед себе). А я... 
хотів, щоб.. усім… і Данилові думав… Усім… Брехня! Все брехня!.. Нема 
нігде правди!.. Волшебство… І книжки брешуть!.. Знаєш, Максиме... У 
тебе бувало коли так, що наче ти... наче у тебе у грудях нічого, нічого нема? 
Бувало?
 Максим. Як то?.. Голодний чи що?
 Кирик. Ні!.. Коли тобі якесь горе, коли ти щось хотів хороше 
зробити, а... нічого не вийшло. Так наче більше нема серця?
 Максим. Це так, як у солдати мене брали...
 Кирик. Правда... якось… Прямо не хочеться й жити?
 Максим. Я вже хотів вішатись тоді.
 Кирик. Та нну?..
 Максим. Атож!..
 Кирик. А як ... страшно?
 Максим. Ні... так... А потім почав пити... Пройшло...
 Кирик. Пройшло?.. Од горілки?
 Максим. Атож...
 Кирик. Мабуть, треба цілі дні бути п’яним?.. Щоб не чути…
 Максим. А як прийняли мене… то щось з місяць з канцура не 
виходив… і бив фітьфебиль за пияцтво..
 Кирик (замислившись по інерції). За пияцтво... (Максим мовчки 
дивиться на нього і сам замислюється). І вже тоді не пусто?.. Весело?
 Максим. Ні… А тільки якось… помер наче.
 Кирик. А мені, знаєш, як вип’ю, зараз плакать хочеться… Може, як 
часто буду, так ні?.. 
 Максим. Та ти й без горілки м’який… [нрзб] Ти хочеш 
зап’янствувать? (Кирик мовчить). Скучаєш за ким?
 Кирик. Ні... Так.. Пусто у мене у грудях!.. І тяжко!
 Максим. Люди нарікатимуть: у селі помирають, а ти питимеш.
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 Кирик. А я що ж?.. Що ж я їм? Хіба я їм поможу?!.. Ну, хай візьмуть 
мою душу, хай… Хіба мені щастя? Хіба я з щастя питиму? Ну, хай візьмуть 
мою душу, як це їм поможе…
 Максим. Нащо ж їм твоя душа… Не поможе… Ніщо не поможе… 
Хведір правду казав: кінець світу… Хіба я коли думав, що піду красти до 
тебе?
 Кирик. Чортзнащо! Іди до всіх красти! Крадь, грабуй!! Хто [нрзб], 
у того й бери! Нема правди, з правдою з голоду здохнеш. А [нрзб], та й усе!

Ява 3
 Входить в кімнату Килина і іде до дверей, що до крамниці, і слухає.
 Максим (поглядаючи перш на хліб, помовчавши, понуро). Позич 
хліба… Матиму, верну…
 Кирик. Бери!.. (Максим бере хліб, одламує шматок і їсть). 
А вип’єш зо мною?
 Максим. А... ти таки… хочеш?
 Кирик. А що ж?! Плювать мені на все!.. Коли зо мною так, так і я… 
так!
 Максим. Хто з тобою «так»?
 Кирик. (наче не чує). Так вип’єш?
 Максим. А вип’ю…
 Кирик. Тільки не зараз… Ось батько зараз мають приїхати… Вони 
мене заступлять і підем… Або знаєш що?.. Біжи зараз... На гроші, візьми 
кварту...
 Максим. Ну, то багато.
 Кирик. Нічого, бери…
 Максим мовчки бере і йде. Почина уплітати. Кирик замислюється.
 Максим (помовчавши). Ні, я не буду пити... (Кладе гроші на стіл).
 Кирик. (похмуро). Чого?
 Максим. Мучитиме… Не хочу.
 Кирик. Не поможе?
 Максим. І не поможе...

Ява 4
 Входить Корній в кожусі і шапці. Максим зараз же встає, мовчки 
подає руку і виходить, уклонившись. Корній, розв’язавши пояса, заклопотано 
підходить до Кирика.
 Корній. Що тут таке сталося? Що ви зробили урядникові?.. Чи він 
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що зробив вам?.. Що таке?
 Килина, зачувши голос Корнія, хутко піднімається і напружено 
слухає.
 Кирик (спантеличений). Урядник?.. Нічого...
 Корній. Чогось обижений... Зустріваю, кличу до нас, а він не 
хоче... Що ви йому зробили? Треба його зачіпати... Він же напакостить нам... 
Тут тепер якраз... той... треба, щоб з ним ладить, бо він уже щось почина 
догадуватись... Ще щоб чого не зробив з серця… Саме якраз тепер... (Тим 
часом скида кожуха і хукає в руки). А нема чого попоїсти? Га?.. Та що ти 
такий?.. Слабий, чи що?.. Очі якісь... Бігаєш роздягнений… А мати де?
 Кирик. Там. (Показує на кімнату).
 Корній. А діло, знаєш, іде... Добре йде... За страховку дадуть рублів 
300-400, а як усе згорить, то й 500! (Іде до кімнати. Кирик за ним). Тільки 
треба все робити... Драстуй… Ну, що?..
 Килина. Драстуй... (Починає ніби шукать щось на лаві і біля печі).
 Корній (до Килини). А знаєш, Килю, усе добре... А ти казала, хе, хе, 
хе!..
 Килина. Ну, й добре…
 Корній. Вийде так, що… словом, побачимо!.. А нема чого поїсти?.. 
З рана нічого не їв…
 Килина. Там картопля… (Хутко іде до крамниці. Кирик і собі йде. 
Килина зупиняється).
 Корній. Тільки ось що: щоб зробити перевод, треба тобі самій 
їхати з мною до нотаріуса... Я, значить, передам тобі патент, свидєтєльства... 
Усе твоє.
 Килина. Так це треба їхати?..
 Корній. Ну-да, ну-да.. Ти вже не той... не сердься, треба вже до 
кінця... Бо як згорить, то кредітори за довги зараз же страховку заберуть. А 
тоді усе твоє… Не мають, значить, права... (Кирик ставить перед Корнієм 
хліб, [нрзб] і дрібок солі. Сам стає збоку і понуро слухає. Корній виймає з 
кишені маленький ніж і врізає хліба. Їсть і говорить). Бачився з Мусієм... 
Жінка слаба... (До Килини). Тобі кланявся...
 Килина. Що ж їй?..
 Корній. Хто її зна, він казав щось, та я не почув... забув... Би [нрзб], 
чи ... Не знаю, забув… Тільки той... (оглядається і тихіше) як будемо палити, 
щоб нікого не було дома. Ось воно якраз і підходить добре... Поїдемо у город 
перевод робити… Усі поїдемо… І Кирик ніби… Лавку запрем, підложимо 
хвитіля на сутки, щоб не зараз же загорілось, як виїдемо… О!.. А біля нього 
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пачку сірників і поляємо гасом кругом… За час нічого й не зостанеться.. 
А гасити нема кому… Поки збіжаться!.. Нікому і в голову не прийде, що 
то ми… Та хоч би й догадувався хто, так нас же дома не було... От тільки 
Урядник! (Килина і Кирик ворушаться і, хутко зиркнувши один на одного, 
одвертаються, Корній схоплюється). Я й забув! Він же мене там чекає. Я 
казав, що піду і поговорю з вами, а потім йому скажу, то він прийде... Що тут 
вийшло таке? Чого він сердиться? Килю?
 Килина (іде до печі). А я знаю?
 Корній (не розуміючи). Та чого ви такі обоє?.. Полаялись, чи що? 
Га?
 Кирик. Ні...
 Корній. Чого ж ви такі?.. Наче вкрали що...
 Кирик. Нічого, так… (Іде до крамниці).
 Корній. Кильо!
 Килина. Ну?
 Корній. Що у вас тут таке? Ви якісь, урядник теж чогось… Чим ви 
його розсердили?.. Сказала йому що?..
 Килина. Хай з ним лиха година говорить!
 Корній. А чого ж він?
 Килина. А чорти його знають!
 Корній. Недовольний такий… Ще напакостить… Уже питався, для 
чого я лавку застрахував і перевожу на тебе… Догадується… Може б ви 
помирились? Га, Кильо? (Килина мовчить). Так хоч для виду, поки це... все... 
А там що хоч кажи йому... А то може ж погубити прямо... Я покличу його? 
Га?..
 Килина. Не треба.
 Корній. Та чого?.. Що ж тут сталося?.. Та скажи ж хоч!.. Побились 
чи що?
 Килина. Не знаю… Одчепись!
 Корній. Хм. (Здвигує плечима і, мовчки подивившись трохи, іде 
до Кирика в крамницю. Той сидить на лаві, схиливши голову на руки, що 
вперті в коліно. Килина підіймається і стає посередині кімнати, напружено 
прислухаючись. Корній підходить до Кирика і зупиняється). Що тут вийшло, 
Кирику? Га?
 Кирик. Спитай у мами.
 Корній. Питався я, не говорить… Сердита чогось... І ти похмурий 
такий.. Чого ти такий? Га? Блідий, наче хорий… Чого, синку, га? Журишся, 
може? (Гладить тихо по голові. Кирик хутко підійма голову, зітхає наче 
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захльобуючись і знов нахиляється. Руки на колінах дрижать). Не треба, не 
журись.. Ось, дасть Бог, вийде наше діло, поправимось...
 Кирик. Я… не журюсь…
 Корній (сідаючи рядом). Так чого ж ти такий?.. Може, мама 
налаяла?.. Так вона ж так... Вона й мене часом... Вона ж не з серця, а так, 
недостатки... Не треба сердиться, нас же троє тільки… А коли й налає, так 
же ж хоче, щоб краще… Усі ми хочем краще, і собі, і людям... Ну, годі ж!.. 
Підніми голову, та не журись.. А я зараз покличу урядника, ви помиритесь 
з ним... Він то хоч і сердиться, а видно, що хоче помиритись... А треба 
помиритись, бо щоб не наробив лиха...
 Кирик. Не кличте краще... цього…
 Корній (піднімаючись). І цей!.. Та що ж у вас тут вийшло, Господи, 
Боже мій?
 Кирик (піднімаючись і тремтячи. Килина, зачувши голос Кирика, 
ще ближче підходить до дверей і завмира, слухаючи. Руки і у неї дрижать, 
дихає важко). Вийшло?.. вийшло?.. Ви кажете, мама люблять нас?.. 
Люблять?.. Я вам скажу, що вийшло?! Не люблять, не люблять вони нас...
 Корній. Ну, що ти, мама ж там, їй же все чути... Будете знов лаятись...
 Кирик. Нехай!.. Нехай чують... І я слухав… Я… бачив... і слухав... 
Я хотів для їх добре... Я для їх хотів чорту душу продать... Нас троє... тільки... 
Ні, нас двоє... Нема вже мами... Вона вже... уряд... ни… кова... полюбовниця... 
Я... сам... б... бач... ив... (Голос дрижить. Маха рукою і хутко виходить на 
вулицю).
 Корній слухає і, не примічаючи, сіда на лаву. Мовчить, тільки 
очі перелякані і зігнувся, мов хто сів на плечі. Килина робить рух, ніби 
хоче вскочити до крамниці, але поволі пуска руку, одходить і мовчки стає 
посередині кімнати, ані ворухнеться.
 Корній (посидівши трохи, встає і тихо йде до кімнати. Ввійшовши, 
підходить до Килини і тихо, хрипло до неї). Що ж... що ж... ти наробила?.. На 
старість?.. Сина… убила… Мене…
 Килина (при перших його словах, здригається і повертається). 
А він тобі сказав, нащо я зробила?.. А він тобі, твій синок любий, сказав, 
хто цьому винен? Га?.. Ти ще до мене… з попрьоками!.. Не ти мене довів 
до цього? Не ти своїми фокусами вивів нас у старці? Га? Вон пішов!.. Я 
тебе й слухати не хочу!.. І не боюсь я тебе, поганого!.. Ну, зробила, зробила, 
що ж ти мені зробиш? Ну, полюбовниця, полюбовниця, так що?.. За гроші 
пішла до урядника, сина й чоловіка із старців спасати… що ж я тебе боюся?! 
Га?! (Корній піднімається і тихо йде до крамниці. Стає за прилавок і клаца 
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рахівницею, дивлячись просто себе широко відкритими очима. Килина 
кричить з кімнати). Ти сина убив! Ти його, ироде, вбив! Через твої фокуси!..

Ява 5
 Входить Кирик і, не дивлячись на Корнія, сіда знов на лаву.

 Килина. Ти його ще й на Сибір запровадиш!.. Я тебе тоді живого 
з’їм!.. Я тобі й очі твої паскудні повидираю, гляди тільки зроби так, щоб 
урядник причепився… І не смій мені посилати Кирика палити… Сам пали…
 Корній. Нікуди я його посилати не буду, бо всі разом виїдемо. 
Запалим і виїдем…
 Кирик (похмуро). А як хто побачить, або почує дим от хвитіля? 
Ходитимуть же…
 Корній (збентежено). Хм… Не побачать...
 Кирик. Побачать… Бо будуть підходити аж до дверей… 
Торкатимуть навіть.
 Килина. Авжеж!
 Корній. Хм… Прийдеться комусь із нас прийти уночі з города…
 Кирик. Я піду…
 Килина. Сам іди…
 Корній. То й піду… Що ж?
 Кирик. Я піду… Я не хочу, щоб ви йшли…

Ява 6
 Входить Софійка, гарно одягнена, але така худа і бліда. Всі зразу 
змовкають.
 Софійка. Драстуйте!.. Казали пан спитати вас, чи прийдете до їх? 
Бо їм треба їхати.
 Корній. Який пан?
 Софійка. Та урядник же!
 Корній. Так який же він пан?
 Софійка. А як же!..
 Корній. Хіба ти у нього служиш?
 Софійка. Атож!..
 Килина. (вийшовши і стоячи в дверях до Софійки). Та ти...  
Софійка? Ганнина?
 Софійка. Атож!..
 Килина. І добре тобі?
 Софійка. А добре. Маю харчі добрі, на їхній одежі… Так що 
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сказати?
 Корній. Скажи, що.. (Дивиться на Килину і Кирика. Ті не дивляться 
на нього і мовчать). Скажи, що… я зараз прийду.. (Почина копатись на 
прилавку).
 Софійка. Та скоріше! Бо їм треба їхати кудись.. Прощавайте!.. 
(Виходить).
 Кирик. Тату! Ви йдете?.. (Килина мовчки йде до кімнати. Кирик 
устає). Він же… Ви ж знаєте, чого він хоче прийти?..
 Корній. Ну, що ж?.. Ну, що ж?.. Треба, сину, коритись... Він же 
погубить нас... Він почне слідити і... піймає ще... Все одно ж...
 Кирик. Ну, коли вам… це… нічого... (Сідає знов).
 Корній. Ну, а що ж робити, Кирику?.. Ми ж зовсім зостанемся 
голі... Опишуть, заберуть... А як не спишуть, все одно нема ж уже ні копійки.. 
З голоду помремо... «Нічого»... Не кажи так... Не кажи... Я... я... Мати ж не 
винна...
 Кирик. Як??. Ну, тоді йдіть! Ідіть, мені все одно! Ідіть, ідіть... ведіть 
його!.. Ви всякого боїтесь, усякому покоряєтесь.., ви... Ведіть його... Хай!
 Корній. Не можна ж, сину... Та й не поможеш уже... А до краю 
довести вже треба. (Тихіше і сумно). Як воно далі вже буде... (Пауза). Не 
кажи тільки нічого йому.. Не дратуй його... Він же все-таки не простий, не 
такий, як ми...
 Кирик. То хай, значить, робить з нами, що хоче? А ми ще будемо 
прохати його?!
 Корній. Ну, а що ж сину, зробиш?.. Треба коритись... (Трохи стоїть, 
потім іде і одягається). Так... не будеш... нічого йому казати?
 Кирик. Ведіть, ведіть. (Корній насовує шапку, дивиться трохи на 
Кирика, потім на двері до кімнати і виходить).

Ява 7
 Килина (коли вийшов Корній, підіймається з стільця і помалу 
іде у крамницю. Кирик не обертається. Килина підходить зовсім близько 
до Кирика, зупиняється і, трохи помовчавши, тихо, ласкаво, з болем до 
Кирика). Ти вже не... любиш мене?.. Ненавидиш свою маму?.. Не дивишся, 
не говориш… (Кирик мовчить). Га?.. Кирику? Не любиш уже?
 Кирик. Не знаю... Я... (Змовкає).
 Килина. Що ти?.. Ну, що, ну, що? Ну, скажи!.. Ненавидиш?
 Кирик. Пусто у мене... у грудях… Нічого нема... Я не знаю... Мені 
все одно…
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 Килина (по паузі). Хіба ж я, сину, хотіла... Ти ж сам чув... Ти ж 
знаєш... Ми ж сиділи б голодні... Хведір одбив усіх мужиків, я на послідні 
копійки купила того хліба, погибли б були... І сердита я була тоді... Кирику!.. 
Одинчик мій!.. (Сіда біля нього на коліна) Не сердься на свою маму... Я ж 
помру... Один же ти у мене...
 Кирик (з жалем, з болем схоплюючись, підніма її). Не треба, не 
треба... Мамо, нащо ви! Я не сердюся, я ж люблю вас… Устаньте, устаньте…
 Килина. Поцілуй… поцілуй мене… Тоді встану…
 Кирик. Люблю ж, люблю... не сердюся (Цілує. Килина обхоплює 
його голову і несамовито укрива цілунками очі, волосся, лоб, щоки). Ну, годі, 
мамо, годі, сядьте…
 Килина (сідає). Правду кажеш? Не сердишся?.. А подивись на 
мене?
 Кирик (дивиться і слабо, але радісно сміється). Пересердився 
вже...
 Килина. І на тата не сердишся?
 Кирик (смутніє). Жалко їх. Бояться вони всіх... Не можуть... Їм це 
наче нічого... Жалко їх…
 Килина. Плохий він, сину...
 Кирик. Їм наче нічого... Пішли за урядником... За цим... за... 
(Схоплюється, з злісним запалом). Я його вб’ю! Уб’ю!!
 Килина. Сядь, сину, сядь…
 Кирик (сідаючи). Хай краще не приходить!.. Що він – ще хоче 
знущатись над нами?.. Хай пакостить… Нічого він не зробить!.. Мені тепер 
все одно… Він ще сміявся з мене… з волшебства. Я ніч сидів…
 Килина. Ну, годі, годі, не згадуй краще… Не треба тобі було зовсім 
займатись тим… Хіба ж таки можна так грошей добути… Добрий ти мій, 
хороший!
 Кирик. А як би ви знали, як мені важко було після того… Усе 
брехня вийшло… І в книжках брехня… А тут ще це… Наволшебствував…
 Килина. Ну, годі, годі… Не читай ти більше тих книжок… Вони 
до розуму не доведуть… Ти й заслабнеш ще через них… Наче йде хтось… 
(Озирається до дверей). Коли урядник, не кажи нічого, Кирюшо!..

Ява 8
 Несміло входить бабуся, що була в першій дії. Зупиняється біля 
порогу і низько уклоняється. Килина встає і до неї:
 Килина. А що скажете, бабусю?
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 Бабуся. Змилуйтесь... Помирає... просить хліба... А що я йому... де 
я йому візьму... Женуть скрізь... До вас не пускають... Урядник не велять іти 
до вас...
 Килина (суворо до Кирика). Заборонив усім іти до нас за позичкою... 
(До бабусі). А ви ж як добились?
 Бабуся. Пустив... Сам пустив, каже «та можеш іти, тобі все одно не 
дасть...» А я й пішла... А може ж, він оживе?
 Килина. Казав, що все одно не дам?
 Бабуся. Еге ж, еге ж... «Все одно, каже, прожене…» «Ну, то що, 
каже, хай проганяють… А може ж, і не проженуть».
 Кирик (схоплюється і біжить до прилавка, схоплює два хліба і дає 
бабусі). Нате, беріть... Покажіть йому. Покажіть...
 Килина (незадоволено). Ну, ти вже... Навіщо ж такого багато... 
Урізав би скибку... Дайте сюди, бабусю... Це він з запалу... (Хоче взяти у 
бабусі, що тісно притулила хліб до грудей. Бабуся не дає).
 Бабуся. Як? Назад?..
 Кирик. Мамо! Нехай!.. Все одно ж поцвіте, не з’їмо… Беріть, бабо, 
беріть... То вже ваше, ваше…
 Бабуся. Спаси тебе, Господи, дитино. Хай тебе наградить Цариця 
Небесна за це...
 Кирик. Та покажіть йому, покажіть.
 Бабуся. Ой, боюся… Ще одніме, спаси Господи!
 Кирик. Не має права!.. Покажіть, назло йому покажіть. Скажіть, 
що дали і ще дадуть...
 Бабуся. Скажу, скажу, соколе... Спасибі вам, спаси Вас Цариця 
Небесна, хай на тім світі вам і дітям вашим душі спасеннє... Родителям 
вашим... Архангели святі... Чудотворці печерські... Хай вам... Господь за це 
віддасть... Микола Милостивий... Чудотворці печерські і всіх святих... (Іде, 
бурмочучи, до дверей).

Ява 9
 Урядник і Кирик. 
 Урядник (забачивши бабусю, весело). А-а!.. Прийшла таки?.. Ага!.. 
І хліб є? Ну, бач, дурна, казав: «Іди до тітки Килини, дадуть». Послухала б 
стара раніше, раніше б і мала..
 Бабуся. Спасибі вам, спасибі... Хай вам на тім світі… Чудотворці 
печерські і всіх святих... Архангели і митрополіти... Душі спасеннє...
 Урядник. Ну, ну, добре, добре... Іди, іди... (До Килини і Кирика). 
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Доброго здоров’я!
 Килина (не дивлячись). Драстуйте… (Кирик мовчить).
 Бабуся. Прощайте... Може, він оживе... Одробить... Спаси вас і 
помилуй... і на цім і на тім світі... Унукам вашим, архангели і митрополіти... 
Родителям вашим душі і спасеніє... (Виходить, бурмочучи).
 Корній (ніяково, клопітливо). Роздягайтесь, Макар Іванич... 
Погрійтесь...
 Урядник (подивляючись на Килину і Кирика). Що ж роздягатись?.. 
Може, й тікати ще прийдеться, ха, ха, ха!..
 Корній. Хе, хе, хе... Ні, вони вже нічого... Килино! Може, є що 
закусити... Ми по чарочці... (Вийма з кишені пляшку і витира її полою 
піджака).
 Килина. Нема нічого!
 Урядник (про себе). Чи цей дурень знає що, чи ні?.. (До Килини). Не 
пройшло ще серце? Ха, ха, ха!.. (Килина гостро, злісно дивиться на нього і 
одвертається. Урядник ніяково сміється і ходить по крамниці. Зупиняючись 
біля Кирика). Ну, волшебник? Як діла?.. Ха, ха, ха!.. Наволшебствував 
багато?.. Ха, ха, ха! (Б’є по плечі).
 Кирик (схоплюючись, дрижучи). Не… не лізьте!.. Вам... ви... 
Краще, не приставайте!!
 Урядник. Ну, ну, ну!.. От-то як не любить... Ми ж помирились, що 
ж тут уже сердиться?.. Не можна й пошуткувати…
 Кирик. Я з вами й говорити не хочу! Чого ще прийшли?
 Корній. Кирику! Кирику!.. Що ти, що ти!.. (До урядника). Не 
слухайте його, він... трохи сьогодні хорий... То він так...
 Урядник (ображений трохи). Да, сердитий...
 Корній. Дай же, Кильо, щось... Може, оселедець є? Картоплі дай...
 Килина. Кажу, нема нічого...
 Урядник. (підходячи до неї, а Корній наумисно до Кирика). Чого ж 
ви сердитесь, Килино? Хіба я вас обідив чим?.. Я ж і гроші дав, не обманув 
же... А Корній знає що?
 Килина. А вам яке до того діло?
 Урядник. Так, любопитно... Мабуть, не знає.. Так чого ж ви 
сердитесь, що Кирик зна?.. Так що ж тут такого? Мало хіба скакають у 
гречку?.. Яке нещастє!.. Не святі ж ви!.. Ха, ха, ха!
 Килина. Не говоріть ви краще до мене!.. Ідіть собі, говоріть з 
Корнієм...
 Урядник. Так для чого ж він мене кликав після цього?
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 Килина. Спитайте у нього!
 Урядник. Він же казав, що ви вже не сердитесь... Я й справді 
подумав... І вже гостинця хотів вам купити... 
 Кирик (що мовчки, не ворушачись, слухав Корнія, вмить 
схоплюється). Я його вб’ю!! Я вб’ю його!!. (До урядника). Вон з нашої хати!! 
Вон!!.
 Урядник (здивовано). Що він – сказився??
 Корній (перелякано). Кирику! Кирюшо!..
 Килина (теж спалахує. До Корнія злісно). А ти чого? Що тобі?.. 
Боїшся? Жінку продати ще хочеш?..
 Урядник. Ага, ви так... Ну, добре!
 Кирик. Вон-н!!.. Зараз!.. Не боїмся...
 Урядник. Чекай, чекай, я тобі це нагадаю. [нрзб] знать, як 
оскорблять начальство при [нрзб]. А ти (до Килини)... Ти гляди, бережись... 
Я тебе, послідня ти... я...
 Килина. Вон, сукин син!! (Хвата з прилавка книжки, папір і 
шпурляє в урядника. Той ухиляється, посовується задом до дверей і на 
хвилину в них зупиняється, погрозивши кулаком і промовивши: «Я вам 
цього, шарлатани, не забуду!», виходить). Вон!!. (Кирик дрижить. Корній 
перелякано мовчки застиг).

Завіса.

ДІЯ ІV
 Обстанова та ж сама, що і в третій дії, тільки в крамниці сліди 
пожежі. Полиць нема, замість них стирчать шматки обгорілих дощок, 
стіни закоптіли й погоріли. Замість дверей і вікна приставлені погорілі 
дошки, і посередині прибиті планки поперек. Долі валяються погорілі 
шматки коробок, паперу, товару. Прилавок також погорів, але тільки 
наполовину. Лівий куток рампи цілий. Там лежить ворох шмаття, під яким 
довгий фітіль (губка) і розсипані сірники. Посередині стіл, стільці. На столі 
папір і чорнило.

Ява 1
 Соцький і Килина.
 Соцький з глупою пильною пикою стоїть на самих дверях, що ідуть 
з крамниці у кімнату і держить ломаку, ніби солдат рушницю. Килина біля 
нього, хоче пройти у крамницю, але той не пускає.
 Килина. Та пустіть же! Говорю вам, що візьму хліба та й піду.
 Соцький. Ніззя.
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 Килина. Та я ж їсти хочу! Не здихать же мені, щоб ви виздихали!
 Соцький. Ніззя.
 Килина. Як то «ніззя»? Що ж це таке?!
 Соцький. Ніззя. Не приказано пущать! Отойдіть, тітко!.. 
(Наставляє ломаку).
 Килина. Та ти ж, собако, знаєш, що я вже сутки не їла? Пусти!..
 Соцький. Ну, ти не тикай, бо я й можу так тикнуть, що аж 
перевернешся! Знай, з ким діло маєш! Ти знаєш, що тобі за ці слова може 
бути? Знаєш, кого ти лаєш?.. Часового! Лицо неприкосновенное!.. Отойди, 
по совісті тобі говорю!.. Свиня!
 Килина. Ах ти ж мурло!.. Пусти, тобі говорю... Я хліба візьму!!.
 Соцький. Ніззя.
 Килина (наступає на двері, злісно). Пусти!
 Соцький. Не лізь краще!.. (Замахується ломакою).
 Килина. Бий, идоле, бий... Пусти!!
 Соцький (хутко зачиня погорілі двері і підпира спиною). Тепер хоч 
трісни там!
 Килина (напирає плечем, потім стукає кулаками). Пусти!.. Дай 
хліба!!
 Соцький. Ніззя.

Ява 2
 Входить урядник.
 Урядник. Що таке?..
 Килина повертається і мовчки йде до шафки..
 Соцький (зачувши урядника голос, одчиня двері і до урядника). 
Хоче в лавку, господин Урядник. Я кажу, ніззя, а вона... все-таки... Прямо 
силою лізе...
 Урядник. Чого ж хоче?
 Соцький. Хліба, каже... Не приказано.
 Урядник (підходячи до Килини). Ніззя, Килино. Не можна туди 
ходити… Зараз приїде слідователь, произведьоть слідство, тоди й можна... 
Не можна нічого там трогать... Ви хотіли хліба?
 Килина. Нічого мені не треба… За що ви чоловіка посадили в 
холодну? (Підкакуючи). За що ви нас мучите?..
 Урядник (до соцького). Ступай у лавку... Охраняй там! (Соцький 
повертається по-солдатськи і йде до вороха. До Килини). Хіба ж то я його 
посадив?
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 Килина. А хто ж?.. Мало вам, що сміялись з мене, що... сина 
погубили, тепер чоловіка на Сибір отправляєте? Не ви?!. Глядіть… Це вам 
так не пройде!.. Мені вже все одно!!.
 Урядник. Та їй-Богу ж я невинен!.. Накажи мене Господь, я тут 
ні при чому!.. Хіба ж я вже справді такий ирод, щоб за те що... з жінкою 
побалувався... чоловіка на Сибір?.. Що ж ви?.. Що я сердитий був на вас і на 
Кирика, то не криюсь, а щоб Корнія... Та й за що ж я на нього мав би серце?.. 
Так ще так страшно?..
 Килина. А хто ж у холодну його посадив до слідства?..
 Урядник. Ну, а що ж я мав робити, коли всі показують на нього, 
що то він підпалив лавку?.. Старшина, староста... Свідєтєлі ж є, що то хтось 
нарочно підпалював... Лежить же й тепер хвитіль і сірники... Аби їх не було, 
так ще так сяк… Сам себе посадив... Хіба ж можна так робити?..
 Килина. Він не палив…
 Урядник. Ну!.. що вже тут…
 Килина. Він не палив. Брешуть Улас та Хведір… Вони злі на нас…
 Урядник. Та вони й не кажуть, що то він запалив. Вони тільки 
перві побачили, як загорілось та людей покликали... Вони й не кажуть… 
А усе каже проти Корнія… Бо по дурному зробив! (Тихіше). Хіба ж так 
хто робить?.. Узяв по всіх кутках понакладав хвитілів… Поклав в одному 
місці і годі! Удалось – добре, не удалось – ніхто причепитись не може, само 
загорілось...
 Килина. А, може, той самий Улас і підпалив?.. Брешуть вони!
 Урядник. Вони цього не могли зробить, бо треба ж було тоді 
щось ламати, чи двері, чи вікно, щоб улізти в лавку, все ціло... По-дурному, 
кажу, зроблено... Як робити, то треба робити чисто, не партачить. Треба 
було розламати вікно, або одбити в дверях замок, щоб видно було, що ніби 
хтось чужий робив... Потім... Хіба ж хто розумний так робить?.. Тільки що 
застрахував, уніс страховку, зробив перевод на жінку і палить!.. Це ж зразу 
кидається в очі… Треба було пождать хоч місяць, два... І главне – хвитілі!.. 
Понакладав! Ну, що ж вийшло?.. Побачили, затушили... а хвитілі зостались... 
Прямо погубив себе чоловік.
 Килина. А не можна ті... хвитілі.. якось… знищити?
 Урядник. А ви вже це й хотіли зробити?.. Ха, ха, ха!.. То то ви так і 
бились з соцьким. (Вмить серйозно). Ну, то й добре, що він вас не пустив... 
Це б ще гірше було… Всі ж знають уже, що хвитілі є. Тоді зараз би сказали, 
що він, бо не стало хвитілів… главного доказательства...
 Килина. Макаре Іваничу! Спасіть його... Випутайте!
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 Урядник. Що я можу зробити?.. Пізно вже…
 Килина. Може ж, можна якось це… На Сибір же піде… А ми ж 
як?.. Ми ж старці зостанемся?.. Макаре Іваничу!
 Урядник. Ну, що ж я можу?.. Їй-Богу, зробив би все…
 Килина. Ні, ви сердитесь... не хочете.
 Урядник. Та ні!.. Чого ж я на нього сердюся… Їй-Богу, самому 
жаль, пропада чоловік ні за що!..
 Килина. Він же тільки… спасав нас від голодної смерті… Він же 
не хотів… Що ж нам зоставалося робити?.. Макаре Іваничу, випутайте!
 Урядник. «Випутайте»! (Здвигує плечима).
 Килина. Я все зроблю для вас… Я… ніколи ні в чому не буду 
перечити вам…
 Урядник. Ну-да, а потім опять накинетесь з синком! Ніби я силував 
вас...
 Килина. От вам хрест святий (хреститься), що ніколи нічого не 
скажу. Хай мене грім уб’є на цьому місці, як я не зроблю того, що скажете.
 Урядник. То Кирик буде за вас…
 Килина. І Кирик ні! Кирик не знатиме… Він нічого не знатиме... 
Макаре Іваничу...
 Урядник. Хм… Що ж тут?.. Хіба так?.. (Думає. Килина напружено 
дивиться на нього). Хм… Ні, так не годиться... Вкрасти хвитіль… Хм… Ні 
і так… сказать, що...
 Килина. А не можна так, щоб ви сказали, що ви були з нами тоді, 
як ми виїжжали? Що ви самі бачили, що нігде нічого не було підложено?..
 Урядник. Ну, то тоді скажуть, що хтось вернувся, Кирик або 
Корній, і підложили... Ні, цього не можна…
 Килина. Так ми ж були всі троє в городі. Нас же на заїзді бачили. І 
жид це покаже…
 Урядник. Справді вас там усіх трьох бачили?
 Килина. Аякже, аякже! Ми ж наумисне так всі разом і ходили. 
Всі бачили: і жид, і жиденята... Ще я набила одне жиденя за те, що украв 
бублика в нас.
 Урядник. Хм... Т-а-а-к… Ето так... Тоді значить, виходить, що Улас 
або Хведір підпалили?..
 Килина. Ні, і не вони… Хтось…
 Урядник. Ні, тоді всяк скаже, що то Хведір, або Улас… Хто первий 
побачив, той і підпалив… Улас первий закричав, але ж Хведір уже біг… Він 
ішов з своєї штундарської молельні.
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 Килина. Ну, то хтось із них…
 Урядник. От-так! Невинного чоловіка!.. 
 Килина. Хведір же одинокий… Йому все одно… А нас же троє… 
Старий чоловік, помре все одно скоро…
 Урядник. Ха, ха, ха! Добра штука! Та хай, значить, на Сибір іде 
помирати? (Серйозно). Ні... Не можна… Тут треба щось інче...
 Килина. А хіба непремінно на них подумають?.. А може, ні на 
кого? Чого ж то так, що то вони запалили? А може, той, хто запалив, утік?
 Урядник. Коли ж знають, що вони були сердиті на вас.
 Килина. А хіба тільки вони одні були сердиті? А Захар, а Кіндрат?
 Урядник. Так то так… Хто його зна… Як би нам не попастись…
 Килина. Макаре Іваничу!.. Ви тільки скажіть це.. Скажіть, що ви 
бачили, як ми виїжжали і годі… Хіба ж ви будете казати, що то Хведір, або 
Улас?.. Не знаєте… Хтось..
 Урядник. «Не знаєте, хтось»… Ха, ха, ха! Ах, ви ж… (Обніма. 
Килина не пручається) 
 Килина. Скажете?
 Урядник. Ну, а потім знов виженете із хати? Га?
 Килина. Ні, ні… (Обніма і цілує).
 Урядник. Ха, ха, ха!.. Ну, побачимо… Але ж, знаєте, і сердитий 
же я був тоді… Тоді б, мабуть, не то що на Сибір, а в саме пекло усіх вас 
запроторив би… (Випускає і йде до крамниці). А там все... в порядку?.. Хліба 
вже не хочете?
 Килина. Ні…
 Урядник (сміється, потім робить серйозну фізіономію і до 
соцького). Соцький!
 Соцький. (біжить і очиняє двері). Чого звольте, господин урядник?
 Урядник. Спасибо за вєрную службу!.. Молодчина, що не пустив…
 Соцький. Рад старацця, господин Урядник!
 Урядник. Молодчина! Ще не забув отвічать по-воєнному… Ну, 
смотри, охраняй, зараз буде слєдователь, щоб усе було в порядку… А єслі 
ета женщина (показує на Килину) буде ще лізти. Не пущай... Слишиш? 
 Соцький. Слушаюсь!

Ява 3
 Входить Кирик, блідий, держиться занадто прямо, п’яний, з 
жалісною і болісною усмішкою. Поганеньке пальто і картуз уваляні з одного 
боку, видно, що падав. Забачивши урядника, зупиняється трохи, потім іде і 
сідає біля шафки.
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 Урядник (до соцького). Ну, смотри!.. Двері зачини і нікого не пущай. 
Січас буде тут слєдователь. (Соцький зачиня двері. Урядник, дивлячись на 
Кирика і Килину, що підходить до Кирика, мовчки виходить з кімнати). 
 Килина. Де ти був, сину?.. Чого ти такий блідий?.. Слабий, чи що? 
Та що це у тебе на пальті? Упав? Та що ж ти мовчиш?.. (Заглядаючи йому в 
лице). Та ти п’яний!!
 Кирик (з жалісною застиглою усмішкою). П’яний…
 Килина (мовчки суворо дивиться на нього хвилину). Кирик!.. Що ж 
це ти робиш? Як же ти Бога не боїшся… Батька на Сибір одправляють, а ти 
п’янствуєш…
 Кирик. Пусто мені, мамо... От тут пусто (показує на груди). Нема… 
нічого нема (сумно-сумно). Я вже... не люблю вас, мамо… Я… нікого не 
люблю… Жалько мені…
 Килина. Горілку полюбив замість матері?..
 Кирик. Ні, я не люблю горілки... Мамо, дайте мені... огірка... або… 
Ні, не треба… Зараз буде слідуватель?.. На Сибір?.. Ні, тато на Сибір не 
підуть… Мамо, я вас... мені жалько вас… Тата жалько… Нащо ви зробили 
те, мамо?.. Ви – мама моя… зробили…
 Килина. Ти спать лягай!.. Ти хоч людям не показуйся! Встань, я 
тебе роздягну…
 Кирик (встаючи). Я спать не хочу… Я не можу спати… Ми 
пропащі, мамо?.. Мамо! Поцілуйте мене!..
 Килина. Я п’яниць не цілую (скидаючи з нього пальто). 
Повернись!..
 Кирик. Я не п’яний, мамо, я все понімаю… Ви думаєте, що я 
п’яний?.. Пусто мені… Я плакать хочу...
 Килина. Понімаєш ти!.. Якби ти понімав, не напивався б… Хіба ти 
син?.. Хіба у тебе є жалість яка до батька?..
 Кирик. Єсть… Це ж я, мамо, як той… як Максим... Знаєте, мамо, 
як Максим ішов у солдати… так і йому пусто було… У грудях… Нічого, 
знаєте...
 Килина. Які солдати там? Іди, лягай спати, зараз люди прийдуть... 
Совісти нема у тебе!
 Кирик. Я не хочу спати… Він у солдати ішов… І я іду у солдати…
 Килина. Та годі тобі!.. Слухай краще, що я тобі скажу… Слухаєш?
 Кирик. Слухаю… Я слухаю, мамо… Мамочко! Ви не журіться за 
тата!.. 
 Килина. Я тобі кажу, слухай!..
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 Кирик. Я слухаю.
 Килина. Зараз прийдуть сюди слідователь, Урядник, староста… 
Слідство робить… Дошукуватись, хто запалив лавку… Тепер усі думають 
на батька…
 Кирик. Тато на Сибір не підуть…
 Килина. Ти слухай!.. Так як будуть тебе питати, в один голос кажи, 
що то не він! Що ми всі поїхали в город і ти нічого більше не знаєш…
 Кирик. А хвитілі?.. Якби не хвитілі…
 Килина. Слухай, не перебивай… А про хвитілі кажи, що нічого не 
знаєш… А урядник скаже, що він бачив, як ми виїжджали з дому. Що він 
сам був в той час у лавці і все бачив… Що все, значить, було… що значить, 
ми не підкладали хвитілів…
 Кирик (похмуро). Урядник так скаже?
 Килина. Еге ж… Йому слідователь повірить. Він – начальство… 
Тоді, виходить…
 Кирик. Нащо ж… Урядник посадив тата…
 Килина. «Нащо, нащо»! Він – начальство, всі показували на батька.
 Кирик. Це… ви знов… мамо?..
 Килина (ніби не розуміючи). Що «знов»?.. Ти слухай краще, що я 
тобі говорю.
 Кирик. Мамочко!.. Нащо ж ви це?! Не треба! Не треба, мамо!.. 
Татові нічого не буде!.. Я… піду на Сибір…
 Килина. Що-о??
 Кирик. Я скажу, що то я запалив…
 Килина. Та ти не сказився, синку?.. Та я тебе… Та я тобі й 
щелепи розірву, тільки спробуй… Опам’ятайся, що ти кажеш, п’яні 
очі твої!.. Щоб я більше й не чула від тебе цього! Чуєш!.. Лягай 
мені зараз спать!! (Кирик мовчки сидить, схилившись всім станом). 
Вставай, забирайсь спати! (Штовхає його).
 Кирик. Урядник скаже… Знов хоче купити...
 Килина. Ніхто нікого не купує, що ти вигадуєш! П’яницьо ти!
 Кирик. Мамо! Я не п’яний! Я… я випив, бо не можу так… 
Страшно було… А тепер я дерев’яний… Я тепер можу… Я не хочу, щоб 
урядник казав… (Піднімаючи голос). Я не хочу! Я... не хочу, щоб він купував 
вас у… полюбовниці… Я сам скажу!.. Я піду на Сибір!! Я не можу з вами 
жити!.. Я…
 Килина (хапаючи його за рукав). Та цить, щоб тобі заціпило!.. Там 
соцький!..
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 Кирик. Я не боюся!.. Де соцький?.. Все одно… За що ви мене 
мучите? За що ви мене мучите?!..
 Килина (з одчаєм). Господи! Що це за нещастя таке!.. Та хто 
мучить тебе? Ніхто ж тебе не мучить… Ляж спати, сину, ляж, дитино моя… 
Прийдуть люди, побачать… Ляж, Кирюшо… Я тобі постелю, ти виспишся 
і все пройде... А тата оправдають і все забудеться… Ляж, дитино моя… Ти 
ж подумай, що ти собі в голову взяв. Це ж смерть! Закують тебе в кайдани, 
повезуть... пожалій же маму свою, ти ж один у мене.., одна радість моя...
 Кирик. Тата не оправдають…
 Килина. Оправдають, оправдають… Побачиш… Урядник покаже 
і оправдають…
 Кирик. Не випустять… А ми все одно з голоду поздихаємо… або 
ви з урядником… Ні, мамо! Я не можу, я не можу! Всі люди вже сміються… 
Називають… Мамо!!
 Килина. Ляж, сину, заспокойся, то од горілки все… виспись, усі 
думки пройдуть…
 Кирик. Не пройдуть. Не випустять тата…
 Килина. Випустять. Ляж, сину, ляж...
 Кирик. Не випустять… Мені вже казали. Поки не знайдуть, хто 
більше винний, тата не випустять. А ви до урядника…
 Килина. Який там урядник? Ніхто до урядника не піде! Він прямо 
так із жалю це покаже… що ти собі взяв у голову це…
 Кирик. Він задурно не зробить… Він знов! Знов! Я не хочу!.. Я не 
можу цього!..
 Килина. Та кажу ж тобі, що нічого того нема! Лягай спати!.. Годі!..
 Кирик. Я не ляжу… Я піду до слідователя… Хай випустять тата.
 Килина. Нікуди ти не підеш! (Бере його під руку і тягне до ліжка). 
Лягай спать... Бо я тобі такого слідователя покажу…
 Кирик (упираючись). Пустіть мене!.. Я не буду спати!.. Я не 
п’яний!..

Ява IV
 Хутко вскакує урядник, трохи засапавшись. Побачивши це, до 
Килини.
 Урядник. Слєдователь ідуть... Що це ви?
 Килина (підходячи хутко, щоб не чув Кирик). Макаре Іваничу! Хоч 
ви його!.. Не пустіть, як він буде до слідователя йти… Хоче показувати на 
себе… Він п’яний.
 Урядник. Чого ж то він?
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 Килина. З горя, з горя… плохий він у мене… Не пустіть, 
пожалуста…
 Урядник. Добре, добре... Ви б його поклали спати.
 Килина. Не хоче! Попробую ще. (Урядник біжить до соцького і 
щось говорить йому, той витягується. Урядник біжить знов із кімнати. 
Килина до Кирика). Ляж, сину, іде вже слідуватель… Ляж, скоріше.
 Кирик. Ну, то що?!. Все одно!.. Нема правди і не треба…
 Килина. Є правда, є… Лягай спати, дитино!
 Кирик. Нема!.. І у вас нема правди… Ні у кого!.. Не хочу я спати!.. 
Я до слідователя піду… Що ви мене!..
 Килина (з злістю). Е-е!.. (Хапа його поперек і тягне до ліжка). Я 
з тобою ще довго буду патякати… Спи!.. І не смій мені вставати! (Кирик 
безсило сіда на ліжко). Ляж!
 Кирик. Я не хочу спати…

Ява 5
 Входять: слідчий, молодий ще чоловік, років 30, білявий, з ріденькою 
борідкою, блідий аж жовтий; гадає про себе, яко про тонкого психолога, 
не злий і старається бути гуманним за останньою модою. За ним зараз 
же урядник, клопітливо загляда йому в лице і по-військовому тягнеться. 
Забачивши їх, Килина пхає Кирика на подушки, той безсило лягає.
 Слідчий (скидаючи картуза і злегка уклоняючись. До урядника). А 
это… это кто?
 Урядник. Это, ваше высокоблагородие, жена и сын... Остапченко.
 Слідчий. Жена?.. (Придивляється).
 Урядник. Так точно. Жена і син… семейство, ваше 
високоблагородіє.
 Килина піднімаючись і стараючись закрити Кирика собою.
 Слідчий. А сын… что же он лежит?..
 Килина. Слабий, господин… слідователь… Слабий зовсім…
 Слідчий (не розуміючи). Слабий, вы хотите сказать?
 Килина. Да, да, слабий, слабий… Заслаб. Ви його звиніть, 
пожалуста…
 Слідчий. То есть… Я вас не понимаю.. Ну, так что, что слабый… 
(до урядника) Что она хочет этим сказать?
 Урядник. Так точно!.. То есть это, ваше высокоблагородие, 
по мужицьки значить, слабий, значить больной. Нездоров, ваше 
высокоблагородие… То есть заболел, захворал..
 Слідчий. А-а!.. Хм… (Байдуже обертаючись). Нужно лечить… 
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Зачем же... А это в самую лавку дверь?..
 Урядник. Так точно..
 Слідчий (проходячи в крамницю. До соцького). А это… соцкий?.. 
Здравствуй, братец!
 Соцький. Здравія желаю, ваше високоблагородіє. (Усі проходять в 
крамницю і мовчки стоять).
 Слідчий (до урядника, одводячи його вбік). Знаете, мне вся эта 
история кажется запутанной… Вы как находите?
 Урядник. Так точно… (Зупиняється, не знаючи що сказати).
 Слідчий (навіть мало слухаючи його). Видите ли, все эти улики… 
они мало вообще имеют значения… А в данном случае, мне кажется, просто 
запутывают дело… Право…
 Урядник. Так точно.
 Слідчий. Видите ли, у меня такая система. Никогда не 
набрасываться на то, что бьет в глаза… Вы меня понимаете?
 Урядник. Так точно… Єслі, значить…
 Слідчий. Все самые очевидные улики иногда… то есть даже в 
большинстве случаев… то есть я могу просто сказать, что и всегда, просто 
запутывают… Недальновидный непременно сейчас же бросается на них, 
а они то и есть самое неверное… А по-моему, психологическая сторона – 
главное. Все эти вот хотя бы и здесь фитили, спички, страховка, все это еще 
мало говорит…
 Урядник. Так точно.
 Слідчий (живо). Не правда ли?
 Урядник. Так точно… всьо значіт.. єжелі…
 Слідчий. Потому что это только, так сказать, сторона самая 
изменчивая… Одна форма, которую легко изменить. Например, мы 
подозреваем этого Остапченко… Почему?.. Он застраховал недавно лавку, 
перевел все на жену, уехал в город и поджег лавку для того, чтобы получить 
страховую премию… Так?
 Урядник. Так точно.
 Слідчий. Просто и ясно! А вот… эта то простота и кажется мне 
весьма и весьма обманчивой… Возьмем теперь психологическую сторону… 
Кто такой этот самый Остапченко? Это робкий, запуганный человек… И 
глупый, кажется, чрезвычайно.. Как вы находите?
 Урядник. Так точно.
 Слідчий. Может ли он быть поджигателем?.. То есть поджечь 
не важно… Может ли он все это… может ли решиться?.. Вы понимаете, 
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что я хочу выразить?
 Урядник  (вбік). Чорт тебе розбере! (До нього). Так точно, 
решіться…
 Слідчий. Может ли он решиться, осмелиться на такой шаг? Мне 
кажется, нет. Возьмем его жену… Это особа, насколько она бросилась мне в 
глаза... молодая еще и красивая… Не здесь ли кроется драма?..
 Урядник. Так точно.
 Слідчий. Может ли этот старенький человечек быть мужем 
этой женщины?.. Видите, какая здесь уже… Сразу возникает сеть 
предположений… Почему мы не можем вообразить здесь романтической 
истории?! Почему мы должны непременно следовать рутине? Есть две-три 
якобы прямые улики и слєдствие кончено?.. А психология? 
 Урядник. Так точно.
 Слідчий. А духовная сторона?.. Что рукододит преступлениями? 
Дух или рука?.. Почему же обращать внимание только на физическую 
сторону?.. А если здесь месть? А если здесь какой-нибудь роман?.. А?..
 Урядник. Так точно. Только… ваше високоблагородіє… Хм… 
Я, ваше високоблагородіє, нікоторого Романа не знаю… Которий, значить, 
обвиняємі і свідетелі… Корній, Хведор… Улас… Кирик… А Романа нікак 
нєт.. То єсть... єжелі...
 Слідчий. Ах! Вы меня не поняли!.. Не человек Роман, а роман... 
История любовная... Происшествие какое нибудь из жизни... Понимаете?
 Урядник. Так точно. (Вбік). Чого йому хочеться?
 Слідчий. Какая-нибудь драма…
 Урядник. Так точно, ваше високоблагородіє.
 Слідчий. Ах! Не называйте меня так… Во первых, я и не 
высокоблагородие, а всего высокородие… А потом вы говорите так, как с 
начальником… Не нужно этого… 
 Урядник. Слушаю-с.
 Слідчий. Ах!.. Вы опять… Я хочу спросить у вас совета, как у 
человека, знающего все обстоятельства, а вы…
 Урядник. Віноват, ваше… ваше високородіє.
 Слідчий. Эх! (Махає рукою). Вы чем были до этого положения? 
Где вы служили?
 Урядник. Состоял поліцейскім чіном в городє Кремєнчуг…
 Слідчий. Ага!.. Хм… Так вот видите… Мне нужно распутать все 
нити этой истории. Я предполагаю, что здесь виноват не Остапченко, а кто-
нибудь другой… Понимаете?.. 
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 Урядник. Так точно. Я, ваше... Я сам даже хотєл сказать, что он нє 
винуват… Потому, когда он виїзжал у город, так я сам відєл, что он… что у 
лавке нічого не було подложено. То єсть я про хвитілі… самим…
 Слідчий. Да-а? Вот видите! Позвольте, позвольте, это 
обстоятельство очень важное… (Біжить до столу і, розчинивши портфель, 
вийма папір, сідає і знов голосно до Урядника). Ну… так повторите еще раз 
ваше важное показание.
 В кімнаті Килина напружено слухає. Кирик також підвівся і сів на 
ліжку.
 Урядник. Я говорю, що када виїжжал, значить, самий Остапченко, 
так нікоторих хвитільов не виділ…(Слідчий пише).
 Кирик (схоплюється). Мамо! Я не хочу, щоб він нас спасав... Не 
хочу!
 Килина. Цить! Що ти хочеш – нас погубить? Ляж і не смій мені!.. 
Чуєш?
 Кирик (тихіше). Він купує нас… Я не хочу!
 Килина (хватаючи його за руку, тягне до ліжка. Грізно). Кирику!!
 Слідчий. Та-а-к… Теперь… Что вы скажете относительно того, 
что дверь и окно не были повреждены?
 Урядник. То єсть… Мог хтось другой войті і підпалить…
 Слідчий. Нет, я не об этом… Впрочем, позвольте… Соцкий! 
(Соцький схоплюється від дверей і підбігає). Позовите одного из 
свидетелей… Там во дворе…
 Соцький. Слушаю, ваше високоблагородіє. (Вибігає і зараз же 
вводить з двору Хведора).
 Слідчий (до урядника). Ну, а как вам кажется, мог ли этот старик 
поджечь? Способен ли он на это? Вы понимаете меня?
 Урядник. Так точно... То єсть я так преображаю, что он не мог, 
потому када я приходіл до їх, то нічого не помєтіл, нікоторих, значить, 
хвитільов…
 Слідчий. Хм… Позвольте… (Встає і пильно починає роздивлятись 
на двері, вікна, підлогу і таке інше. Входять соцький і Хведір. Зупиняються).
 Кирик (сумно). Мамо! Тата все одно не випустять!
 Килина (підходячи хутко до нього, мало не шепочучи). Тс!.. Чого 
тобі?
 Кирик. Не випустять тата…
 Килина. Випустять, мовчи Бога ради!..
 Кирик (не дивлячись на неї, похмуро). Скажіть мені правду, чого це 
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урядник показує тепер за нас... Що він з вами тут говорив?
 Килина. «Чого показує!» Що ж він звір, чи що?.. Жалько стало!
 Кирик. Що він з вами тут говорив?
 Килина. Нічого не говорив… Заспокойся. Ну, не мішай мені, я 
хочу слухати, що вони там… (Іде знов до дверей. Кирик сумно похиляється).
 Слідчий (шукаючи чогось). Хм.. Никаких следов… (Вертається). 
Ну, хорошо… Вот розскажите вы мне (до урядника). Жизнь Остапченков… 
Приходил к ним кто-нибудь посторонний?.. Нет, позвольте! Они мирно 
жили между собой, муж и жена?
 Урядник. Так точно… Тоєсть, када нє када ругалісь, бувало...
 Слідчий (записує). Так, так, хорошо, хорошо… Ругались… 
Прекрасно... Ну-с… Может, иногда даже дрались?..
 Урядник. Хм… Хто його зна? (Дивиться на Хведора).
 Хведір. Бувало, що й бились… (До урядника). На Різдво Килина 
випхнула Корнія із лавки на вулицю…
 Слідчий. Ага!.. Прекрасно, прекрасно!.. Вытолкала жена из 
лавки… Отлично!.. Ну-с, а не знаете, из-за чего она его вытолкала?
 Хведір. Із лавки, я ж кажу…
 Слідчий. Нет!.. Я знаю, что из лавки, но почему?.. Какая причина 
была, что они подрались?
 Хведір (суворо). А чого люди б’ються між собою?.. Із радощів?..
 Слідчий. Так, так, Ну-с, ну-с…
 Хведір. Чого палять лавки?.. Чого помирають з голоду?.. Чорта у 
душу пускають… Самі не відають, сліпими і безчуственними стають…
 Слідчий. Прекрасно. Но в данном случае почему они дрались?..
 Хведір. Жити важко… Правду загубили… Правду знайти не легко.
 Слідчий (до урядника). Он, кажется, меня не понимает, скажите вы 
ему по малорусски.
 Хведір. Чого не понімаю? Бились, бо зло кипить у душі… І на себе, 
і на ближніх. Нема миру і покою нема в душі. Блуканина…
 Слідчий. Позвольте… Вы говорите не относящееся к делу.. 
Соцкий, позовите другого свидетеля. (Соцький виходить). Не можете ли вы 
сказать: вообще семейная жизнь шла у Остапченков ровно?
 Хведір, не розуміючи, дивиться на урядника.
 Урядник. Тебе питають, чи рівно жили між собою Остапченки? 
Значить, чи був хто з них старший, чи ні…
 Слідчий. Ах, нет!.. Не то… Вы меня не понимаете… Ну, любили 
ли они друг друга?.. Не любила ли она кого-нибудь вместо мужа? Или он?
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 Урядник (гостро подивившись на Хведора). Ні! Нікак нєт... Как 
полагаєтся, значить…
 Кирик схоплюється і хоче йти, але Килина хутко підходить до 
нього, міцно стискує за руку і з жорстоким лицем садовить на ліжко. 
Кирик знов покірливо сідає, щось шепочучи.
 Слідчий (входить соцький і Улас). Нет, вот что… Приведите сюда 
самого Остапченко... Я его допрошу и мы тогда... Соцкий, пойди, голубчик, 
и приведи сюда Остапченко. Только скорее, пожалуйста!
 Соцький. Слушаю-с! (Виходить).
 Слідчий. Ну-с, хорошо… (До Уласа). А вот скажите вы мне, 
почему вы в такое позднее время были возле лавки Остапченков?
 Улас. Я ішов додому, ваше благородіє…
 Урядник (поправляючи його). Ваше високородіє!
 Слідчий. Ах, оставьте… Это все равно.
 Улас. Ваше… високородіє.. Ішов, значить, додому… Так собі йшов, 
вертався, значить. Бачу, щось видно… А що таке, думаю? А знаю, що вони 
всі поїхали до города…
 Слідчий. Ага!.. Так вы знали, что они уехали все?
 Улас. Знав, а як же.. Усі знали..
 Слідчий. Так.. Хм.. Но почему же не все были возле лавки?..
 Улас. Та я ж нічого, я так.. Вертався..
 Слідчий. Ну, хорошо, хорошо… Продолжайте. Откуда же вы 
возвращались?..
 Улас. Я був… Ходив собі… Так, значить… на гулянку…
 Слідчий. Хм… Теперь, кажется, гулять нечего… (До Хведора). А 
вы откуда возвращались?
 Хведір. З бесіди йшов.
 Слідчий. Откуда?
 Хведір. З бесіди..
 Улас. Он, ваше високородіє, штундар... Із бесіди ішол... З своєй, 
значить, церкви…
 Слідчий. А ведь такия собрания, кажется, законом запрещаются?
 Урядник. Так точно. Прикажете посадить в холодную? Полагається 
три дні.
 Слідчий. Нет, это не относится ко мне… Ну, хорошо… (До Уласа). 
Ну, продолжайте, продолжайте… Так откуда вы возвращались? Не можете 
сказать?
 Улас (ніби соромиться). Не смію... Од дівчини... ішов...
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 Слідчий. А!.. Хм… Ну, прекрасно… А не знаете, ходил ли кто-
нибудь к Остапченкам из мужчин очень часто? 
 Улас. Ходили всі… У лавку ходило багато.
 Слідчий. Ну, а так… В гости к ним. Не в лавку, а в гости?
 Улас. Ніхто, здається, не ходив…
 Урядник (поспішно). Нєт, ніхто не ходив... Не бувало нікого...
 Улас. Господин Урядник бували часто…
 Урядник. Так, по службі, значить…
 Слідчий. Нет, а из посторонних?..
 Улас. Із посторонніх нікого…
 Кирик схоплюється знов, але Килина, що пильно слідкувала за 
ним, не пускає.
 Кирик. Пустіть!.. Я піду!.. Пустіть…
 Килина. Цить!.. Не пустю!..
 Слідчий (прислухаючись). Что там?
 Урядник (вискакуючи). Що тут таке?
 Килина (шепочучи). Макар Іванич!.. Не пускайте його, не 
пускайте ради…
 Кирик. Пустіть, я хочу до слідователя! Я не хочу, щоб ви нас 
випутували!..

Ява VI
 Соцький і Корній – пригнічений, прибитий горем. Зляканий. 
Забачивши його, Кирик змовкає і мовчки дивиться, як той проходить у 
крамницю. Килина знов тягне його до ліжка і садить, щось говорячи злісно 
і знервовано.
 Слідчий. А!.. Ну, Остапченко. Подойдите сюда ближе… 
Еще ближе. (Корній, що боязко-покірливо зупинився біля порогу, робить два 
ступні, потім ще і зупиняється знов). Скажите мне, Остапченко, вы после 
выезда из села возвращались назад до пожара?
 Корній. Нєт… Я був усьо время в городі, на постоялому дворі 
знають... Бачили. Не винуват я…
 Слідчий. Хорошо, хорошо… А кого вы подозреваете в поджоге 
вашей лавки?
 Корній. Я не знаю… Я не бачив…. Я не винуват… Я собі поїхав…
 Слідчий. Не знаете, значит? Ну, а не можете ли вы сказать, были ли 
у вас враги в деревне? Не были ли вы в ссоре с кем-нибудь?
 Корній. Я не знаю... Я не винуватий… За що ж мене?.. Я нічого не 
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знаю, ваше благородіє…
 Слідчий. Да вы не бойтесь. Вы отвечайте на вопросы. Вы с женой 
жили мирно?
 Корній. Мирно, мирно...
 Слідчий. А может быть, у вашей жены были враги какие-нибудь? 
Вы подумайте хорошенько… От этого зависит ваша судьба. Если вы не 
виноваты, то нужно найти виновного. Может быть, ваша жена нравилась 
кому-нибудь? Не ухаживал ли кто за вашей женой? Не был ли ей врагом за 
то, что она относилась к нему равнодушно?..
 Корній (ніяковіє). Нєт... Ні, жена моя... Я не знаю… Усьо, значить... 
От господин урядник знають, що я нічого...
 Урядник (турбується). Нікак нєт... Ніхто не ухажівал.
 Слідчий (дивиться пильно на всіх, а також на Уласа, який робить 
вигляд, що нічого не знає, але вся постать і фізіономія говорять, що він знає 
таке, що всім відомо. Слідчий придивляється до нього). Вы, кажется, знаете 
что-то?
 Улас (поганенько усміхаючись). Ні... я не знаю…
 Слідчий. Нет, вы, кажется, знаете… Говорите… Ну?
 Улас (дивиться на Урядника). Ні, я не знаю... Люди говорять...
 Кирик (схоплюється і біжить до дверей. Килина хвата його, але 
він з страшенним болем і відчаєм кричить). Пустіть!! пустіть мене!.. Що ви 
мене мучите? За що ви мене мучите?
 Килина (задихаючись). Я не пустю, я не пустю тебе! Сину! 
Кирюшо!..
 Кирик. Пустіть!!.
 Слідчий. Что там такое?
 Урядник (вибігає). Ви знов?
 Кирик (до урядника, тремтячи). Ти!.. Ти… Я запалив лавку! Я! 
Я!.. Ніхто… Пустіть… Я до слідователя (виривається і біжить до слідчого). 
Я запалив!.. Ніхто, нікого мати не любили... Я сам… Я запалив… Тато не 
знають нічого… Пустіть їх… Беріть мене…
 Слідчий. Что такое?.. Вы... Ты запалыв? Это сын их?..
 Урядник. Так точно, Кирик…
 Кирик. Я, я!.. Я – син. Це я запалив. Я сердитий був. Мене тато 
обідили.
 Килина. Не вірте!.. Ваше благородіє… Він слабий, він п’яний… 
От Макар Іванич знають…
 Слідчий. Позвольте! Я ничего не понимаю… Успокойтесь... (До 
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Кирика). Так ты признаешся, что подпалил лавку собственных родителей? 
Ты это сознательно говоришь?
 Килина (перебиваючи Кирика, що хоче говорити). Не вірте, не 
вірте... От господин урядник скажуть, що він п’яний!
 Урядник. Я нічого не знаю.
 Кирик. Я не п’яний... Я тверезий. Я запалив. Я сердитий був на 
тата і запалив… Пустіть тата! Пустіть!.. (Дрижить весь).
 Килина. Бреше!.. Бреше!.. Це він (на Корнія), він запалив! Він, 
він!!. 
 Кирик. Мамо!
 Килина. Я не пущу тебе на Сибір! Запалив, хай іде!.. Він, він! Хотів 
страховку получить... Підложив хвитілі… на мене лавку перевів… Урядник 
бреше… Він не був тоді, як ми виїжджали. Він нічого не знає. Він…
 Слідчий (до урядника). Вы что ж это? Ложныя показания?
 Урядник. Она врьоть…
 Кирик. Сам ти врьош! Сам, сам!!.
 Слідчий (строго). Тише!.. Господин урядник!.. Я это запишу. А 
вас, господа, попрошу отправиться за мной сейчас в город. Я принужден 
разобрать это дело.
 Килина. Я не піду!.. Я нікуди не піду! Я не пущу сина! Ріжте, 
не пущу. Він запалив, він погубив нас, хай іде, хай сам іде. Його беріть…
 Корній (тихо). Я… Це я запалив. Вона правду каже… Я 
страховку хотів… Усі палять… Син не винен… Не беріть його…
 Слідчий. Так вы сознаетесь…
 Корній. Сознаюсь. Це я… за…палив…
 Кирик вмить гірко, по-дитячому плаче, схлипуючи. Килина 
важко дихає.
 Слідчий (спантеличено). Хм.. Значит, я ошибся!.. (До Остап-
ченка). В таком случае, я должен арестовать вас… Господин урядник, 
возми его и отправляйтесь со мной в город. (Урядник підходить. Корній 
безсило ступає. Слідчий до Корнія). Можете проститься с женой и 
сыном… Не скоро увидитесь… (Корній підходить до Кирика і хоче 
руками, але позаяк зв’язані, то головою до Кирика). Развяжите ему 
руки!
 Урядник. Слушаю-с! (Хутко розв’язує).
 Корній (торкається до голови Кирика). Кирюшо!..
 Кирик. Я... я повішуся все… одно!.. Я не можу!..
 Корній. Кирюшо!.. (Знов несміло торкається до голови 
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рукою). Прощай уже… Страховку хлопочи… (До Килини). Твоя лавка… 
Хлопочи, щоб страховку... Повинні дать… Я ж запалив… По закону… 
Прощай!.. Приходь… до тюрми…
 Килина (суворо). А зо мною?..
 Корній. Прощай (обнімає)… Страховку…
 Килина (суворо занадто). Прости… Корнію… На віки... Не 
побачимось… Не май серця… Син…
 Слідчий. Зачем навеки?.. Не более пяти лет… Еще увидитесь… 
Ну, скорее!.. (Корній поспішно до Кирика. Хвата за голову і цілує, з 
раптовістю і поспішаючи. Кирик одповідає тим же). Ну, довольно… 
Будете в тюрьме видеться… Урядник!.. (Забира папери і йде з крамниці).
 Урядник (рознімає Кирика і Корнія). Ну, годі, годі, в тюрмі 
наплачетесь ще… (До Корнія шепотом). Треба було робити чисто, не 
партачить!.. (Голосно). Ну, годі, ідьом!..
 Корній. Кирюшо!.. Сину!.. (Тремтячою рукою гладить по 
голові. Потім озирнувшись, забачивши, що слідчийь уже вийшов, ще раз 
цілує Кирика і йде. Урядник за ним. Кирик знов ридає. Килина мовчки 
суворо дивиться вбік, завіса тихо спадає).

КІНЕЦЬ.

Львів. 
23/10
19ІІІ03
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ЖІНОЧИЙ МАКРО–   Й МІКРОКОСМ 
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 
 Монографія, пропонована читачеві, цікава тим, що в ній усебічно 
досліджується письменницька (а відтак і чоловіча) позиція В. Винни-
ченка щодо жіночого образотворення в постнародницькій українській 
літературі. Один з небагатьох модерністів-мужчин бачить жінку, яка, за 
визначенням авторки, «не за постулатами тієї чи іншої ідеї, але апріорі 
– рівня чоловікові». Бачить її різною – «пушисту самочку», «народжену 
революцією», «духовну емансипантку», часто-густо помиляючись у своїх 
експериментах, проте знов і знов повертаючись до пошуку беззаперечно-
го втілення сповідуваного ідеалу. Додамо: експериментує митець як на 
сторінках своїх творів, так і у власному житті. 
 Читач уже знайомий з окремими дослідженнями М. Ковалик 
з основного тому («Тема жіночої саможертовності у творчості Лесі 
Українки та Володимира Винниченка», «І. Франко і В. Винниченко: у по-
шуках модерної героїні»); авторка уміє «бачити» текст, блискуче володіє 
поетикальним аналізом, тому перу дослідниці належать більше десяти 
студій означеної тематики; в її арсеналі також підготовка до друку й 
оприявнення віднайдених драматичних творів письменника. І ось нарешті 
– у нас в руках цільна розвідка, цікава ще й тим, що чоловічу інтерпретацію 
жінки досліджує таки жінка! 
 «Сherchez la femme…», окрім міцного наукового стрижня, 
містить емоцію автора, що немов утілює в життя роздум-рекомендацію 
О. Мурашка з далеких 1910-их років, яка стосується як творчої методи 
митця, так і реципієнта художньої творчості загалом: «Якщо художник 
стоїть перед натурою як професор, то у нього не вийде нічого від ми-
стецтва; шукайте мистецтво там, де професор стоїть перед натурою 
як учень… Будьте в мистецтві як діти, щирими і безпосередніми».
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КАМІНЦІ МОЗАЇКИ-ОГЛЯДУ

Художник, який не зображує жіночий тип свого часу, 
не залишиться довго у мистецтві.

Брати Гонкур
1

Краса, – и, ж. 1. Властивість, якість гарного прекрасного. 
Син. красота, ліпота. Краса степу безкрайого. 
2. Те, що є прикрасою, гордістю чого-небудь. Син. слава. 
Бути красою нашого краю. 3. Гарна, приваблива зовнішність. 
Син врода, вродливість, красота. Дивної краси дівчина. 
4. Вродлива дівчина, жінка.

Тлумачний словник сучасної української мови
 
 В історії людської культури, як матеріальної, так і духовної, одне 
з найбільш вагомих місць посідає естетична категорія прекрасного, яка 
через уявлення людей про ідеали краси, категорії добра й істини нерідко 
втілювалася у вишуканих жіночих образах. Про це свідчать вже первісні 
наскельні малюнки, античні пам’ятки архітектури, скульптури, ужитково-
го мистецтва і пам’ятки писемні – міфи та легенди. Богині Давньої Індії, 
Давнього Єгипту, Греції і Риму завжди поєднували в собі високе, духовне і 
земне, володіли знаннями вищих істин, що забезпечувало перемогу над си-
лами зла, хаосу та руйнації. Так, в індуїстській міфології богинею мудрості 
й пізнання була неперевершена Богиня Сарасваті, а рятівниця світу, Велика 
богиня Деві, вражала своєю красою не тільки богів, але й злих демонів, які 
при одній її появі втрачали свою могутність. Середньовіччя, спираючись на 
церковні догмати й канони, культивувало мистецькі правила, в основі яких 
були культ релігійного страждання, зречення земного, суворий аскетизм, 
тобто, позаземна сутність домінувала над тілесним і земним. Гармонію 
духа й тіла було відновлено в літературі й мистецтві Ренесансу, який 
органічно поєднав ідеали краси античності й середньовіччя. Ця культурна 
традиція одержала подальший розвиток за Нових часів. Жінку обожнюва-
ли й ганили, проте світова культура немислима без її безмежного у своїй 
багатогранності образу.
 Маючи широку ерудицію, беззаперечний талант і почуття 
прекрасного, В. Винниченко вирізнявся серед сучасників привабливою 
зовнішністю й статурою, володів магнетичним шармом і мав суто 
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чоловічу харизму, що навіть викликало до життя паралель між ним і 
Мефістофелем. Він любив жінок, незважаючи на всілякі несподіванки в 
інтимних стосунках, і вони любили митця, тому назавжди залишились – 
реальні й змодельовані творчим генієм – на сторінках його спадщини. 
 Порівнюючи жінок з «кущем троянд, з квітами кохання», і 
в житті, і в літературних творах В. Винниченко стверджував ста-
ру, як світ, істину: негарних чи нецікавих жінок в природі не існує. Тому 
науковці відзначають багатство й розмаїття жіночих характерів (саме 
характерів!), створених письменником.       
 Як митець-експериментатор, аналітик зі схильністю до 
філософських концептів і пророчих візій, В. Винниченко досліджував жінку 
в широкому спектрі соціальних, психічних, морально-етичних проявів її 
неперебутньої сутності. І створював, а потім активно апробував нові 
психологічні моделі, варіанти поведінки жінки в процесі її життєвої 
самореалізації. Щось розчинилося в часі, щось гукає до нас в сьогоденні…

2
«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 мармурових 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

 Європейська історія налічує величезну кількість зразків 
антижіночої белетристики, або літератури, яка, за І. Рат-Вегом, скандалізує 
жінку. Серед праць з антропології давно минулих століть надибуємо цілком 
серйозні полемічні трактати з дикою, як на gomo sapiens ХХІ ст., темою «чи 
є людьми особи жіночої статі?». 1595 роком датується, видана у Лейпцізі, 
«Dissertatio guod mulieres non sint homines» (Дисертація про те, що жінки не 
люди), яка згодом під назвою «Disputatio perjukunda gua Anonymus probare 
nititure,mulieres hominem non esse» (Утішна диспутація, в якій Анонім прагне 
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доказів того, що жінки не люди) витримала впродовж століття (до 1693  р.) 
п’ять перевидань і перекладів на інші мови. Нікого нині не цікавить, що на-
звана книга була зразком пародійної літератури на клерикальну псевдонау-
ку, але питання, чи люди жінки, в християнській теології вперше було пору-
шено ще на Маконському соборі 585 року, коли один з єпископів розпочав 
дискусію про правомірність застосування до жінок іменника gomo. Тоді 
диспутанту правомірність довели, але суперечки з історії вирішення цього 
питання тривали аж до ХХ століття включно. Дилема інколи аргументу-
валася Святим Письмом, в якому жінка жодного разу не називалася люди-
ною, а лише знаряддям на допомогу Адамові; інколи скочувалася до бла-
зенського балагану, коли жінкам припасовували виключно тваринні риси 
характеру й поведінки і т. ін.. Задля справедливості, мусимо відзначити, що 
література на захист жінок значно ширша, а позалітературна праця (1529 
р.) вченого-окультиста Х.К. Агріппи «Deklamatio de nobilitate et praecellentia 
foemini sexus» (Проголошення благородства та вищості жіночої статі) стала 
справжнім бестселером у німецьких, англійських, французьких та ін. пере-
кладах.
 Модернізація В. Винниченком жіночого образу, на протива-
гу усталеному народницькому ідеалу, відбулася вже в ранніх творах 
митця психологізацією характеру і вчинків героїнь-особистостей та 
обгрунтуванням проблеми їхньої самостійної соціалізації без посеред-
ництва чоловіків. Таким чином, письменник став учасником модерного 
оновлення засобів у зображенні жінки та створенні нового жіночого 
типу.
 На відміну від архетипного сприймання письменниками-
чоловіками жінки як сексуального об’єкта переважно любовних драм, 
Винниченко, услід письменницям-феміністкам, зосередив увагу на 
створенні образу жінки-суб’єкта суспільного життя, яка, зберігаючи 
свою ідентичність, залишається натурою цілісною, духовно багатою, 
наполегливою і здатною на рішучий вчинок. 
 Винниченків психологізм, визначення місця й ролі жінки в 
контексті загальної модерністської проблеми – звільнення особистості, 
що зумовило пошук нових виражальних засобів і прийомів, поставили 
твори письменника в один ряд з О. Кобилянською та Лесею Українкою. 
Пошуки В.Винниченка в царині жіночого характеротворення виходять 
на рівень Ф. Достоєвського і Г. Ібсена, М. Арцибашева і Г. де Мопассана, 
Л. Андреєва і Г. Гауптмана, М. Горького, О. Купріна і А. Стріндберга… 
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Тому в цьому контексті, переконує автор монографії, «можна гово-
рити про «ідейно-психологічну співзвучність» (Г. Костюк) роздумів 
В. Винниченка шуканням світової модерної естетики, зокрема щодо 
розробки образу незалежної жінки».

3
Емансипація (лат. emancipatio) – звільнення від залежності, гно-
блення і забобонів, скасування якихось обмежень, зрівняння в 
правах (наприклад, е. жінок, е. негрів).

 Словник іншомовних слів

 Емансипаційний рух помежів’я ХІХ – ХХ ст.ст. різниться 
від феміністичного руху другої половини минулого століття. Жінки-
емансипантки не протиставляли себе патріархальній культурі, але, до-
магаючись правових, політичних та соціальних свобод, «прагнули впи-
сатися в неї на рівних правах, динамізувати себе відповідно активному 
маскулінному життєдіянню». 
 В 70-их роках минулого століття шведський критик і 
літературознавець М. Бергом-Ларсон у статті «Захисна промова без-
умця й криза чоловічої свідомості» назвала твір А. Стріндберга одним 
з видатних романів про любов у світовій літературі. Критик дає стислу 
характеристику (в багатьох аспектах типову для емансипаційного руху 
в Європі) суспільних та приватних процесів в річищі «жіночого питан-
ня» через посередництво художньої тканини «Захисної промови». Сама 
структуризація статті надає готові концепти у контексті нашої темати-
ки: початок емансипації (бурхливий розвиток промисловості і зміна 
відносин між містом і селом як основа руху за громадянські права жінок); 
проблема шлюбу (драми Г. Ібсена з питанням заміжньої жінки, які окрес-
лили нові мораль та ідеологію шлюбу й сім’ї; неприйняття ідеалізму дра-
матурга Стріндбергом, що сприймав жіноче питання з особливою ненави-
стю, вбачаючи в матріархаті (за Полем Лафаргом) нову жорстоку війну між 
статями, по закінченню якої, в разі перемоги жінок, на землі знову запанує 
варварство, «оскільки жінки за своєю природою тварини»); подвійна за-
гроза (дружина (Марія) головного героя (Аксель) хоче працювати актри-
сою, тобто мати власну індивідуальність, залишаючись жінкою і матір’ю, 
проте їй дуже важко пристосуватися до прокрустового ложа чоловічого 
ідеалу «такої собі мадони, діви-матері»); сім’я – єдиний організм, страх 
перед «незаконними» дітьми (суспільний інститут шлюбу потрібен для 
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того, щоб «оберігати симбіоз прищепленого пагону (жінки) до дерева-
власника»; в основі концепції Стріндберга – патріархальний взірець 
родини, де чоловік «цілісний, автономний, самодостатній», доки жінка 
залишається його частиною, яка забезпечує сім’ю законними нащадками: 
саме тому емансипація викликала «жах перед розлученнями») та ін..
 Результатом емансипації, за В. Винниченком, є духовно рівна з 
чоловіком, активна і самостійна в діях жінка, але перейнята при цьому 
загостреним почуттям відповідальності.

4
«…письменники нової генерації (розуміється не всі і не все з од-
наковим майстерством) зовсім не втаємничують нас у свій твор-
чий процес, виводять свої постаті перед наші очі вже готові, си-
лою свого вітхнення овівають нас чародійною атмосферою своїх 
настроїв…»

І. Франко

 Е. де Гонкур визначив головне завдання письменника, яке 
полягає у збиранні людських документів. Ретиф де ла Бретонн, предте-
ча реалістичного роману, надзвичайно плідний (роман «Пан Нікола» з 
підзаголовком Le coeur humain devoile (Серце людське без прикрас) складає 
16 томів!) і цікавий письменник ХVІІ століття, відомий у французькій 
класичній літературі також як неперевершений збирач саме отих людсь-
ких документів. Згаданий роман «Пан Нікола» Гумбольдт, Гете і Шіллер 
ставили поряд зі «Сповіддю» Руссо. Сам письменник говорив, що показує 
у всіх подробицях звичайну людину, її поведінку і вчинки за допомогою 
безжалісного самоаналізу. Точність досягалась завдяки педантичному збе-
реженню спостереженого й осмисленого в епістолярії (в тому числі і копіях 
власних листів) і тридцятирічних щоденникових записах. Світу відомий ле-
гендарний Ретифів щоденник на камені, який він творив для себе на тихому 
острівці Сен-Луї за собором Нотр-Дам, вишкрябуючи ключем або метале-
вим стержнем дати з коментарями латиною на парапеті з гранітними пли-
тами. З роками записи псувала негода і, що найгірше, їх нищили жорстокі 
місцеві дітлахи. Зрозумівши це, дивакуватий митець вирішив відновити за-
писи з пам’яті і переніс їх у хронологічному порядку до щоденника. Мож-
ливо, щоденник так і залишився б легендою, але у 80-их рр. ХІХ ст., через 
сто років після смерті письменника, в архівах Бастилії Поль Коттен знай-
шов згорток паперів з написом «Mes Inscripcions» (Мої записки), які вияви-
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лись діаріушем Ретифа. За допомогою знайденого історичного документа 
дослідники перевірили істиність змальованого в романах, аж до романтич-
них захоплень підстаркуватої людини, які завершувались приниженням і 
болем, коли коханки відверто зраджували його… Все, створене Ретифом-
митцем, співпадало з історичними та приватними фактами, зафіксованими 
Ретифом-особистістю, тобто, письменник писав тільки правду, – це була 
справжня, перевірена часом, непідкупна чесність з собою і своїм читачем.
 Доробок В. Винниченка, з діаріушем та епістолярієм включно, 
окреслюється периметром головної константи творчості – «чесністю 
з собою» та експериментальним підходом до проявів людської сутності 
й життєвих явищ з метою досягнення вищої мрії людської екзистенції 
– щастя. А його Володимир Кирилович прагнув як для людства загалом, 
так і для себе особисто, разом із жінкою свого життя – Кохою.
 Щоденникові нотатки засвідчують ґрунтовну обізнаність пись-
менника з жіночою природою і пильну увагу до жіночої діяльності у сфе-
рах суспільно-соціальній та родинно-побутовій; діаріуш з епістолярієм 
відіграють роль своєрідного тонометра, який фіксує тиск і серцебиття 
автора в питаннях шлюбу, сім’ї, дітонародження…
 Митця, природно, приваблюють красиві жінки, що пояснює 
Винниченків акцент на еротизмі й сексуальності як невід’ємній складовій 
естетичної сутності жінки. Однак контроверсійність письменни-
ка чітко проявляється у подвійному ставленні до жіночого питання: 
з одного боку – рівноправність в аспекті сексуальності, а з другого 
– «в сфері логоса» (М. Ревакович) – непохитна патріархальна позиція. 
Останню тезу підтверджує дослідження авторки: «Трактуючи загалом 
вагітність і материнство як антиестетичне явище, кохана жінка для 
митця – досконала, прекрасна, вітаїстична». 

5 
«Вознесемо гідну подяку всемогутньому Богові, подателю 
благовоління, бо, як ми чули, у жіночих грудях міститься чоловіча 
сила доблестей. До наших вух також дійшло, преславна дочко, 
що твоя світлість пребагато виливає благочестивої щедрості на 
недостойних, щиро старається у благоговійних молитвах. Ти 
застосовуєш силу суворості до злісно упертих, а у добрих спра-
вах, як це від тебе вимагається, виявляєш почуття обов’язку і 
королівської гідності».

З листа Папи Римського Миколая ІІ 
королеві Франції Анні Ярославні
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 С. Кірк’єгору належить афоризм про палаючий театр. Коли за 
лаштунками спалахнула пожежа, на сцену вибіг переляканий блазень 
попередити публіку. Його розпачливий зойк – як програмний жарт – 
присутні зустріли гучними оплесками. Те ж сталося і вдруге, а потім 
повторилося знов. У середині ХІХ ст. Кірк’єгору здавалося, що саме так 
руйнується світ – під тріумфальні овації тих розумників, які уявили це 
тільки жартом. На бурхливі паризькі події Е. Делакруа відгукнувся кар-
тиною «Свобода веде народ на барикади», яка стала сенсацією на всі 
віки, а не лише в бурхливі 1830-ті, незважаючи на несприйняття твору 
певними колами до сьогодні. Року 1905-го М. Коцюбинський писав у 
Галичину про стан речей в країні: «Та й взагалі у нас нічого з обіцяних 
свобод нема. Маємо тільки конституцію на папері, скасовану фактично 
цілим поступуванням уряду. Нас просто обдурюють і без глузду грають 
з вогнем, що обхопив цілу Росію. […] Зараз ніяка культурна робота про-
сто неможлива. Усі, без різниці національності, скуплюють свої сили, 
щоб звалити спільного ворога». Тоді ж професіональний революціонер 
Винниченко затівав тотальний підпал поміщицьких садиб, що не було, 
на щастя, втілено в життя, але з усього полум’яного лихоліття для 
професіонального письменника Винниченка найбільш вдалою виявила-
ся з’ява в його творчому доробку нового образу жінки-революціонерки.
 Жінка «народжена революцією» – так кваліфікується у 
монографії новий жіночий тип. Деформація психіки, аскетизм, відмова 
від природної реалізації у коханні, здатність на самопожертву задля 
справи революції – такі складові маскулінізації жіночого характе-
ру. Усі героїні, створені В. Винниченком, трагічного плану, оскільки 
їхня емансипаційна суть трактується автором як «штучно створе-
на необхідність підміни природного самоствердження можливістю 
суспільної самореалізації».
 Поряд з ними рівноправно існують персонажі (також у пев-
ному сенсі трагічні), для яких революція й жіночий рух – лише дани-
на плинній моді, коли активна суспільно-політична діяльність стає 
для жінки засобом набуття власної «цінності», іншими словами, 
відіграє роль психологічної та соціальної компенсації. Разом з тим, 
досліджуючи ще одну іпостась емансипації – сублімацію статевих 
потягів як альтернативу шлюбові, В. Винниченко утверджується в 
переконанні, що фемінна сутність жінки не може заперечуватися її 
участю в громадсько-політичному житті.
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6
Ніщо не буває для гріха так згубно, як усвідомлення його й осуд-
ження себе.

Крилатий вислів

 Структуризація типологічного ряду жіночих характерів у 
В.  Винниченка продовжується типом «пушистої самочки» у рольових 
виявах «жінки-хижачки» і «жінки-матері». У назві першої групи героїнь, 
з яскраво вираженими жіночністю й сексуальністю, залежністю від 
інстинктів тощо, прикладка не викликає сумнівів. Щодо потрактування 
другої групи (принаймні в плані можливої дискусії), слід звернути увагу на 
зауваження В. Хархун, яка вважає недопустимим «ототожнення типу 
берегині домашнього вогнища, на якому позначився народницький почерк, 
і типу «пушистої самочки», з виразним акцентом на інстинктивній 
природі, що, власне, характерно для модерністського дискурсу».

7
Гетера (від грец. подруга, коханка) – 1) В Ст. Греції освічена 
неодружена жінка, яка вела вільний спосіб життя; г. в Ст. Греції 
називали також повій. 2) Переносно – легковажна жінка.

   Словник іншомовних слів
 
 Книга завершується аналізом альтернативної концепції жінки: 
моделі гетери-Музи, тісно пов’язаної зі сферою духовного, і модерного 
ідеалу «білої жінки», яка й була ідеалом самого В. Винниченка. І хоча 
такий фінал видається цілком логічним і виправданим, в контексті 
аналізованої проблеми він залишається відкритим. Вище ми вже гово-
рили про захоплення письменника структуруванням власних проектів 
жіночого типажу на основі життєвих орієнтацій та радикального 
переосмислення традиційних жіночих ролей. Це ж можемо повторити 
і про Винниченків «віртуальний ідеал», існування якого митець піддавав 
сумнівам. Щодо реального життя, то в ролі піддослідної виступа-
ла Розалія Ліфшиць, чий світогляд, наголошує М. Ковалик, письменник 
«змінював і переорієнтовував». Таким чином, Володимир Кирилович 
залишає необмежений простір для дискусій та інтерпретацій жіночих 
характерів. Пропонована ж читачеві праця переймає роль блискучого 
дороговказу.

Тетяна Яровенко
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО:
 СHERCHEZ LA FEMME…

На сьогоднішньому етапі розвитку винниченкознавства актуальним 
стає осмислення доробку письменника у руслі, зокрема, феміністичної 
критики. Це пов’язане з тим, що український модернізм часто ідентифікують 
із феміністичними течіями того часу (С. Павличко), і науковці при цьому 
здебільшого зосереджують свою увагу на постатях О. Кобилянської та 
Лесі Українки. Безперечно, ці видатні письменниці зробили вагомий внесок у 
модернізацію української літератури, зокрема у плані оновлення підходів до 
змалювання жінки. Втім, як зазначає М. Ревакович, «феміністичні проблеми 
розглядали й чоловіки автори», серед них дослідниця виокремлює насамперед 
В. Винниченка, ключовими проблемами творчості котрого у період 1902 – 
1923 рр. були емансипація і рівність жінок, статевий конфлікт, сексуальні 
взаємини. 

Митець не був поборником й апологетом феміністичних теорій, 
але відзначався пильністю уваги, спостережливістю щодо змін у людині, 
чинниками яких на межі століть були кардинальні зрушення у соціальному 
та культурному просторі. Ці зімни, зокрема, торкалися і жінки. Нові 
соціалістичні теорії, прихильником яких був В. Винниченко, ототожнювали 
становище жінки і пролетаря, обґрунтовували необхідність її звільнення від 
моральних та економічних пут. Ідея свободи особистості, шляхи її досягнення 
були центральними проблемами Винниченкових ідейно-естетичних шукань, 
тому, безумовно, стосувалися й питання жіночої емансипації.

Сучасні літературознавці відзначають неординарність та 
неоднорідність жіночих образів В. Винниченка, адже митець постійно 
шукав і відкривав нові психологічні моделі, варіанти поведінки, занурювався 
у стихію природного в людині, вивчав способи і шляхи самореалізації жінки 
у новому (революційному) суспільному просторі. Саме це й стало одним 
з основних чинників багатства та розмаїтості жіночих образів у його 
творчості, а для нас – змістом пропонованого дослідження. 
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ТЕМА ЖІНКИ 
 У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА: 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС
Критичний огляд літературознавчих досліджень, присвячених 

творчості В. Винниченка, дає можливість говорити про такі особливості 
винниченкознавства як поступовість та «глобалізація». У першому 
випадку маємо справу з працями, які розробляли питання, так би мовити, 
загального плану, пов’язані з осмисленням ролі митця у літературному 
процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття, становленням модернізму 
в українській літературі та його проявами, як на ідеологічному й 
світоглядному рівнях, так і на рівні пошуку нових моделей художнього 
осягнення  дійсності й людини, зокрема в плані появи нових виражально-
зображальних форм і засобів, стильових модифікацій. 

«Першими ластівками» у вивченні цих питань, які по суті 
відкрили ім’я  митця для материкової України, стали статті Ю. Барабаша, 
С. Гречанюка, І. Дзеверіна, Л. Дем’янівської, М. Жулинського, 
О. Ковальчука, В. Марка, Л. Мороз, Г. Сиваченко, П. Федченка та ін. Праці 
цих дослідників характеризуються тим, що в них здійснено загальні 
зауваги щодо місця В. Винниченка в літературному процесі межі століть, 
окреслені його художні здобутки та ідейно-тематична палітра творів, 
визначено проблеми подальшого вивчення творчості митця. 

Масштабне теоретико-критичне осмислення спадщини 
письменника здійснила Л. Мороз, котра розглянула його драматургічну 
спадщину крізь призму парадоксальності художнього мислення 
В. Винниченка. Уже в цій праці, незважаючи на зосередженість науковця 
на проблемно-тематичних параметрах спадщини митця, був вироблений 
та оприявнений специфічний підхід до виявлення й осмислення 
авторського світоглядної концепції та особливостей її реалізації через 
систему художніх образів. Важливими результатами цієї праці стало те, 
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що образна парадигматика доробку В. Винниченка стала розглядатися 
як художній «плацдарм» для авторських експериментів у сфері моралі, 
що, власне, продовжувало тенденцію вивчення творчості цього митця, 
започатковану в діаспорі Д. Гусар-Струком (стаття «Винниченкова 
моральна лабораторія», 1980); другим важливим здобутком праці стала 
продиктована досліджуваним матеріалом увага до власне жіночих 
образів творів митця. Л. Мороз, посилаючись на висновки діаспорного 
вченого І. Костецького, вперше в материковому винниченкознавстві 
проартикулювала художню специфічність образів героїнь у творах 
драматурга: «Для української літератури, в якій жіночі постаті досі 
втілювали традиційну благопристойність, новизною було те, що 
Винниченко показав у своїх романах сексуально емансиповану героїню» 
[3, 79], – що, власне, й змусило дослідників пильніше придивлятися до цих 
образів. Сама авторка монографії «Сто рівноцінних правд», осмислюючи 
художню систему В. Винниченка крізь призму парадоксальності, прийшла 
до визначення специфічної властивості жіночих образів його драматичних 
творів – трагічність. Саме героїні, на її думку, були носіями авторського 
бунтарського духу, адже вони робили «спроби утвердити свободу своєї 
особистості, бути вищою за панівні звички й дозовані права та почуття 
або й щось змінити у стані речей, заведеному незалежно від їхньої волі» 
[3, 151]. Й відповідно, потерпіли поразку у зіткненні із моральною 
закостенілістю та черствістю патріархального світу. А оскільки були, 
за твердженням Л. Мороз, найближчими до таїни життя, його творцем і 
берегинею, то найчастіше за свій виклик старій моралі розплачувалися 
власним життям, що й обумовило трагічний пафос творів В. Винниченка.

Піонерські відкриття дослідниці здобули подальший розвиток 
у працях В. Панченка, С. Михиди, В. Хархун, О. Векуа, І. Кошової, 
В. Гуменюка, С. Хороба та інших. Посутня ознака цих робіт – осмислення 
творчої спадщини В. Винниченка у європейському контексті, що стало 
продовженням тенденцій винниченкознавства дорадянського періоду 
(П. Христюк) та діаспори (Г. Костюк). У поле зору вчених потрапили 
питання, пов’язані із особливостями світогляду та художнього мислення 
і методу В. Винниченка: неореалістичні принципи художнього письма 
стали предметом наукових роздумів В. Панченка, експериментаторство, 
визначене як «експериментальний метод», та психологізм – С. Михиди, 
драматургійність художнього мислення і конфлікт – С. Хороба, С. Михиди, 
В. Гуменюка, специфіка сюжетобудови та розповідна структура творів 
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митця – О. Брайка, особливості художнього мислення та світоглядної 
позиції письменника, створена ним концепція «чесності із собою» та її 
художня реалізація – В. Хархун, О. Векуа, І. Кошової, Р. Багрій, А. Горбань, 
Т. Свербілової та ін. Особливістю цих досліджень стало те, що творчість 
В. Винниченка оцінювалася й вивчалася у ракурсі «вписаності» її в 
європейський контекст та у зв’язку з ідейними шуканнями в російській 
літературі та філософії. Ці праці були зорієнтовані на висвітлення 
проблеми, сформульованої Г. Костюком у статті «Володимир Винниченко 
та його доба», який, вказуючи на творчі перегуки українського 
письменника із зарубіжними, зокрема російськими, поставив завдання 
дослідити, «чи були це впливи і наслідування, чи тільки така звичайна 
в мистецькій творчості ідейно-психологічна співзвучність, зумовлена 
часто подібними соціально-культурними умовами народів та подібним 
психологічним баченням світу авторів» [2, 21]. 

Осмислюючи творчі шукання В. Винниченка та специфіку його 
світогляду,  українські вчені зосередили свою увагу на героях творів 
митця, які, зрозуміло, були носіями авторських думок, виразниками 
його життєвої позиції, а почасти ставали «лабораторією» для його 
експериментів. Наукова розробка цих аспектів має тенденцію до 
внутрішньої диференціації, зумовленої специфікою авторської уваги до 
героїв – представників двох статей. Вивчаючи особливості художньої 
реалізації концепції В. Винниченка «чесність із собою», дослідники 
почасти зупиняються на образах героїв-чоловіків, які трактуються 
як «alter ego» письменника (Р. Багрій, О. Векуа, А. Горбань, Н. Гусак, 
М. Зубрицька, О. Малиш, А. Матющенко, Г. Сиваченко, В. Хархун та 
інші). Ці образи переважно представлені крізь призму теоретизування 
й «повчальності», вони виконують функцію ретранслятора авторських 
переконань, позначені статичністю й певною схематичністю, тоді як 
жіночі типи у творах В. Винниченка характеризуються розмаїттям 
та неоднозначністю втілених у них автором світоглядних позицій, 
відзначаються динамізмом розкриття. Саме через це вони найчастіше 
опиняються в епіцентрі конфліктів або ініціюють їх, виявляючи прагнення 
перетворити й удосконалити людину та світ, здійснюють експерименти 
і найчастіше над собою. Для В. Винниченка немає значення, на яку 
сферу спрямовані зусилля героїнь – соціальну чи сферу моралі, – його 
цікавлять насамперед міжособистісні стосунки, вічні питання, пов’язані 
зі специфікою мислення та світовідчуття представників двох статей, 
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їхніми життєвими пріоритетами, – усе те, що можна сформулювати як 
«проблему статі». З нею найчастіше пов’язані такі важливі питання, як 
біологічне й раціональне в людині, інстинктивна природа статі, інстинкт 
і патріархальна мораль, психологія кохання та сексуальність, інстинкт 
біологічний і мистецький, соціальне й природне, проблема модернізації 
такої соціальної форми взаємин статей, як шлюб та інші. 

Проблеми художньої реалізації цих питань знайшли своє 
висвітлення у наукових студіях В. Панченка, Л. Мороз, В. Хархун, 
Н. Михальчук, А. Горбань, М. Зубрицької та ін. Хотілося б відзначити 
специфічну тенденцію, яка простежується в деяких із них: найновіші 
літературознавчі розробки, пов’язані із вивченням жіночих характерів, 
жіночого образотворення у творчості В. Винниченка, осмислюють ці 
проблеми у власне українському модерному контексті, представленому 
найчастіше іменами двох письменниць-феміністок, за визначенням 
С. Павличко, Лесею Українкою та Ольгою Кобилянською. Таке введення 
імені Винниченка у парадигматику феміністичного дискурсу українського 
модернізму пов’язане насамперед із його особливим підходом до 
створення образу жінки у прозово-драматургічному просторі. 

С. Павличко, визначаючи ідеологічну основу українського 
модернізму, вказала на таку її ключову опозицію, як «опозиція жіночого 
і чоловічого, або феміністичного і патріархального», що реалізовувалася 
у створенні нового жіночого характеру, постаті «сильної жінки, майже 
амазонки, котра перебирає не тільки чоловічі функції (бореться, воює, 
не погоджується, повстає проти несправедливості, невільництва 
народу…») [4, 74]. Це спровокувало диференціювання літературознавцями 
модерної літератури за ґендерним принципом. З’являється низка робіт, 
в яких ґендерний підхід має різні верифікаційні форми: в одних працях 
досліджується специфіка художнього відтворення психології представників 
різних статей, двох типів світовідчуття, двох філософій буття, (Т. Гундорова, 
В. Агеєва, Н. Зборовська, Л. Лебедівна, Л. Томчук, М. Крупка), а в інших – 
центральним є питання двох письменницьких моделей (чоловічої і жіночої) 
у розробці літературної моделі жіночої поведінки й психології (Л. Демська-
Будзуляк, Т. Качак-Тебешевська, І. Кошова, А. Матюшенко, Я. Поліщук, 
О. Слоньовська, Л. Синявська, В. Хархун,  та інші). Для останнього типу 
робіт характерне заглиблення у психологію чоловіка-письменника і жінки-
письменниці з метою визначення «низки схем та концепцій, які часто бувають 
стереотипними» [1]. Саме це завдання спонукало появу компаративних 
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наукових студій, у яких аналізувалися твори О. Кобилянської, Лесі Українки 
та В. Винниченка у світлі проблеми статі (І. Кошова), осмислювалася 
проблема жертовності і влади у творчості модерністок і В. Винниченка. 
а також «жіноче і чоловіче» у героїв Лесі Українки та В. Винниченка 
(Л. Синявська), діалектика сексуальності, логосу та сили на прикладі 
жіночих образів чоловіка-письменника (М. Ревакович), здійснювалося 
феміністичне прочитання творів митця (Н. Блохіна). У цьому перелікові 
на особливу увагу заслуговує фундаментальне дослідження Я. Поліщука 
«Міфологічний горизонт українського модернізму», в якому мистецькі 
концепції письменниць та В. Винниченка були осмислені крізь призму 
типології модерних героїв. Так, не заперечуючи твердження С. Павличко 
щодо симптоматичності появи образу жінки як модерного героя в 
українській літературі, учений коригує, а подекуди спростовує надто 
категоричні висновки дослідниці. Він стверджує, що висунення жінки-
героїні на перший план було пов’язане з характерним для модернізму 
переакцентуванням естетичних домінант, а не виключно з феміністичними 
переконаннями Лесі Українки та О. Кобилянської і їх духовним лідерством 
у процесі оновлення української літератури. На відміну від С. Павличко, 
котра у появі образу «нової жінки» у художньому просторі кінця ХІХ – 
початку ХХ століття віддала переваги названим вище письменницям, 
лише зауваживши, що жіночою психологією у цей час цікавилися й 
П. Богацький та В. Винниченко [4, 157], Я. Поліщук відзначає, що 
«жінка як літературний герой нерідко постає у «чоловічій» літературі», 
аргументуючи свою позицію посиланнями на драми В. Винниченка, «в 
яких зображуються складні, суперечливі, емансиповані, драматичної 
напруги жіночі характери; власне, як характери вони нерідко переважають 
своєю внутрішньою силою чоловічих персонажів» [5 155]. Такий підхід 
зумовив різноаспектне зіставлення жіночого образотворення у творчості 
О. Кобилянської, Лесі Українки та В. Винниченка, внаслідок чого 
дослідником була окреслена типологія жіночих характерів у творчості 
письменника, яка зіставлялася із моделями жіночої поведінки, розробленої 
мисткинями: сильна жінка, інтереси якої ґрунтуються на практицизмі і 
сягають цинізму («Гріх», «Брехня», «Базар»), й ідеалізована жінка, яка є 
носієм традиційних моральних цінностей і виявляє саму сутність жіночої 
ідентичності (Маруся – «Базар», Рита – «Чорна Пантера і Білий Медвідь») 
та провокативна модель жіночої поведінки (Сніжинка, Марія Ляшківська), 
що репрезентує тип  femme fati. [5, 159-162]. 
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Виходячи з цього, доречно говорити про багатство жіночих 
типів у творчості В. Винниченка, що свідчить про зацікавленість 
автором жіночою психологією, поведінкою, а також про його особливе 
ставлення жінки як до соціально рівноправної з чоловіком особи, а іноді й 
особистості, яка силою своєї волі і характером перевершує представників 
сильної статі, що у творах Винниченка  представлено опозицією «слабкий 
чоловік – сильна жінка». Саме через це, як уперше зауважив Я. Поліщук, 
і героїні В. Винниченка є виразниками та репрезентантами його концепції 
«чесність із собою».

Втім, варто зауважити, що класифікація жіночих характерів 
у доробкові В. Винниченка, здійснена Я. Поліщуком, залишається 
неповною, що зумовлено обраним ракурсом – дослідження образу нового 
модерного героя. Концепція дослідника знайшла певне продовження 
та варіативну розробку у працях І. Дробот та О. Костюченко. Проте 
переважно увага учених зосереджується на жінках – «модерних героях», 
тоді як поза увагою залишаються жіночі образи т. зв. патріархального 
світу, а також  жінки-гетери, героїні, які йдуть шляхом внутрішнього 
звільнення від обтяжливих пут моралі, героїні, які вступають у 
боротьбу зі своїм природним покликанням, а саме ці характери мають 
оригінальне авторське трактування. Тому, на наш погляд, залишається 
потреба створення ширшої типології жіночих характерів у творчості 
В. Винниченка з урахуванням авторських знань жіночої психології, його 
філософських зацікавлень і політичних переконань, тобто усієї системи 
авторських світоглядних орієнтирів, якими він керувався у створенні 
віртуальних моделей поведінки на сторінках своїх творів.
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
ЖІНОЧЕ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ

 В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ FIN DE SIECLE
Услід за літературною критикою кінця ХІХ – початку ХХ століття 

сучасне українське літературознавство номінує В. Винниченка бунтарем, 
«infant terrible» у сфері красного письменства межі століть. Т. Гундорова 
зокрема зазначає, що «власний світ він витворив завдяки своєрідному 
відчуженню від національної традиції. […] Через відштовхування 
від народницької романтично-етнографічної стилістики Винниченко 
народжувався як митець» [14, 166]. Власне ця мистецька позиція є 
типовою для модерніста, адже саме явище модернізму народжувалося 
як заперечення «ілюзіоністсько-натуралістичної практики в художній 
царині, обґрунтованої філософією позитивізму». На теренах української 
літератури модернізм вступив у конфлікт з народництвом, яке обстоювало 
ідею національної самоідентифікації і самобутності, «патріотизм, популізм 
– аж до хуторянства, закритість культури, консервативність, реалізм, 
зображення народного життя» . Нова ж художньо-естетична концепція 
мистецтва передбачала, на думку сучасних дослідників, прояви у мистецтві 
європеїзму, космополітизму, інтелектуалізму, відкритості культури, 
демократизму, естетизму, зображення життя інтелігенції [33, 68].

ВИННИЧЕНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ЖІНКИ 
В ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

В. Винниченко – європеєць за духом і поглядами, революціонер як 
у питаннях буття соціуму, так і у сфері мистецтва – органічно включився 
у процес формування якісно нового (модерного) літературного продукту. 

Безпомилковою є думка Я. Поліщука, що відзначає, що 
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вельми вагомими для модернізму був пошук і формування концепції 
нового (модерного) героя, яка була представлена двома психологічно-
поведінковими моделями: «індивідуаліст Заратустра», який створює нові 
етико-естетичні цінності і відстоює їх перед патріархальним суспільством, 
самовдосконалюється і внутрішньо зростає, та «Пер Гюнт» – індивідуаліст, 
що не здатен пізнати власну душу, заручник бажань, з ослабленою волею, 
стихійний, прагне пізнавати й експериментувати [35, 123 – 136].

Як зазначає вчений, «життєвий простір нового героя тільки-но 
окреслюється у творах Лесі Українки, Ольги Кобилянської, В. Винниченка 
та інших» [35, 139]. У перших двох випадках йдеться не просто про героя, 
а про героя-жінку, про створення модерного образу жінки в українській 
літературі, що в сучасному літературознавстві тісно пов’язується з 
феміністичним рухом. 

Проте не лише у доробку Лесі Українки та Ольги Кобилянської 
зроблено такий революційний крок, нових ракурсів у зображенні героїнь 
своїх творів шукають І. Франко, М. Коцюбинський, Г. Хоткевич та інші. 

Модерна література завдяки своїй революційності, з одного 
боку, творить свою модель жіночої поведінки, з іншого – презентує 
новий погляд на жінку. Літературний контекст того часу, на нашу думку, 
дає підстави говорити про дві тенденції у розгортанні образу жінки в 
українській літературі доби модернізму: нові підходи у зображенні жінки 
та створення нового жіночого типу.

Проза та драматургія Володимира Винниченка багата на жіночі 
характери. Часто вони є стрижнями й акумуляторами подій, носіями нових 
поглядів, втіленням модерної поведінки у його творах. Аби глибше пізнати 
витоки та ґенезу цих образів, необхідно осмислити художньо-естетичну 
ауру, яка, безсумнівно, опосередковано чи безпосередньо впливала на 
світогляд письменника та його мистецьку концепцію. Причому йдеться не 
тільки про національну літературу, але й про ті творчі перегуки, що наявні 
у творчій спадщині Володимира Винниченка. Г. Костюк серед таких 
називав Ф. Достоєвського, М. Горького, М. Арцибашева, Л. Андрєєва, 
А. Чехова, Гавптмана, Ібсена, Метерлінка, д’Аннунціо, напівриторично 
зауважуючи при цьому: «Чи були то впливи і наслідування, чи тільки 
така звичайна в мистецькій творчості ідейно-психологічна співзвучність, 
зумовлена часто подібними соціяльно-культурними умовами народів та 
подібним психологічним баченням світу авторів» [20, 21] (курсив наш. – 
М. К.). Осмисленню цієї проблеми присвячено наступний підрозділ.
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 СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОГО ОБРАЗОТВОРЕННЯ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: 

СИНХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ
 Сучасні дослідники (С. Павличко, Т. Гундорова та ін.) неодноразово 
наголошували на тенденції появи в літературі кінця ХІХ-ХХ ст. типу 
модерного героя жінки як вираження пристрасного пошуку особистісної 
ідентичності. Я. Поліщук зазначав, що «поява жінки як модерного героя 
української літератури доволі симптоматична» [35, 162]. Перевага при 
цьому віддається творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської і Володимира 
Винниченка. 
 Утім, на наш погляд, є всі підстави говорити про тенденцію 
модернізації образу жінки в творчості інших представників мистецтва 
слова на межі ХІХ – ХХ ст. Зокрема модерний підхід до зображення жінки 
простежується вже у творах Івана Франка. Насамперед спостерігаємо це у 
ліричній драмі «Зів’яле листя», де автор створює образ таємничої, фатальної 
жінки, неприступної і пристрасно жаданої ліричним героєм. 
 Конструювання такої моделі жіночої поведінки письменник 
продовжує в повістях «Батьківщина» (1904), «Сойчине крило» (1905), 
«Перехресні стежки». У названих творах письменник уводить оповідача, 
а при використанні мови від автора автобіографізує оповідь, як, скажімо, у 
випадку з Є. Рафаловичем («Перехресні стежки»), в образі якого відчуваються 
очевидні перегуки із життєписом І. Франка. Тому образ жінки в цих творах 
представлено через власне чоловічу рецепцію, що формує його специфіку.
 В основі творів традиційний любовний сюжет – драма нерозділеного 
або нереалізованого кохання. Відповідно до цього втілена і домінанта образу 
жінки – ліричність: вона призначена кохати і бути коханою, реалізовувати 
свої «цінності» (В. Винниченко) винятково в любові. 
 У той час, коли в традиційній літературі ХІХ століття «помітні 
приклади жінок, яким заподіяно лихо (Наталка Івана Котляревського, Маруся 
Григорія Квітки-Основ’яненка, Катерина Шевченка і героїні оповідань Марка 
Вовчка). […] їхнє терпіння визначається з чоловічої, і часто сентиментальної 
точки зору» [7, 30] (курсив наш. – М. К.), у повістях Івана Франка постає 
жінка, яка підноситься над чоловіком, вона здатна визначати і керувати його 
волею і життям, підкорює його, здатна на боротьбу за власне щастя (Сойка, 
Киценька), честь (Реґіна). Поряд зі звичним для українського читача образом 
жінки – ангела-мученика [7, 30] («Перехресні стежки») письменник виводить 
провокативний образ повії, утриманки («Сойчине крило», «Батьківщина»). 
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Разом із тим відзначимо, що образ фатальної жінки у художньому дискурсі 
Івана Франка створено у неоромантичному дусі. Письменник виписує 
незвичайну за своїм соціальним статусом і поглядами, талантами та 
психологією героїню.
 Утім ці образи об’єднані спільною семантичною домінантою, 
характерною для суспільної (читай – чоловічої, патріархальної (С. Павличко)) 
ментальності другої половини ХІХ століття: жінки є товаром, який купується 
і продається чи то прямо, чи то опосередковано через шлюб.
 Так, центральним персонажем оповідання «Батьківщина» стає 
повія на прізвисько Киценька. У ньому поєднується бульварно-вульгарна 
семантика (яка підкреслює соціальний статус і суспільний стереотип 
сприйняття таких жінок і, як не дивно, лагідність і ніжність в імені кодується 
ставленням головного героя до цієї жінки. Такий діалектичний принцип 
(накладання загальноприйнятої моделі сприйняття й індивідуальної чоловічої; 
протиставлення зовнішньої форми і внутрішнього змісту) стає особливою 
авторською знахідкою в конструюванні цього образу й експлуатується Іваном 
Франком і в інших творах.
  У портретній характеристиці письменник робить акцент на 
зовнішній привабливості героїні, привертаючи увагу до її еротичності, 
спокусливості, репрезентуючи її насамперед як сексуальний об’єкт. Це 
стало новим аспектом у зображенні жінки в українській літературі: «ЇЇ звали 
Киценькою. Брюнетка, з розкішним волоссям, з чорними, блискучими 
очима. Лице – кров з молоком. Зуби чудові. На устах усміх такий, що аж за 
серце хапав. Голос – у розмові, не в співі, бо вона мало співала, – але такого 
голосу я не чув ніколи» [42, 167]. Її поведінка під час знайомства з Опанасом 
Моримухою зумовлена специфікою її професії: вона фривольно поводить 
себе в компанії чоловіків, спокійно зносить доторки десятків рук, що «тислися 
до її грудей, рук, плечей, стану, доторкалися її, щипали її» [42, 169]. Проте є в 
ній щось незвичайне, те, що не вписується в суспільний стереотип «нічного 
метелика». Принцип діалектики у творенні образу в даному разі працює на 
створення флеру таємничості і загадковості, висловлених через улюблений 
епітет І. Франка – «маєстатичний». Вона, як і Сойка та Реґіна, наділена 
«маєстатичною усмішкою», «маєстатичною ходою». Киценька, в очах героя, 
постає вишуканою, граціозною і … невинною: «Вона ходила поміж столами, 
гарна, маєстатична, ані сліду втоми, перевтоми. Невиспаної ночі не було 
видно на її непорочно чистім, дитячо-невиннім лиці» [42, 169] (курсив 
наш. – М. К.). 
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 Киценька викликає в головному героєві психологічні зрушення – 
закоханість, яка сприймається ним, як «манія», «слабість»; він втрачає волю: 
«Коли б я побачив її, почув її голос і усміх, на мене найшла та хороба, і то 
в такім сильнім ступені, що я навіть здумати не міг того, щоб їй опертися» 
[42, 167 – 168]. Такі переживання викликають в об’єктах своєї уваги Реґіна 
і Сойка. У першому випадку Рафалович, зачарований ходою і постаттю 
таємничої дівчини в чорному, вистежує її вулицями, втрачає сон і спокій, 
у другому – Сойка силою своєї любові розбудила в героєві «мужеське», 
«людське», змусила спуститися зі свого п’єдесталу «апостола і пророка» 
[44, 63]. Таким чином, героїні Івана Франка здатні спровокувати в чоловіків 
еротичні діонісійські переживання, що тотожні силі життя, творення, вони є 
детонатором життєтворчої, конструктивної енергії. Щоправда опосередковано 
діють виключно силою свої тілесної привабливості. Більше того, еротичні 
переживання, породжені ними, асоціюються чоловіками (автором) виключно 
з демонічністю, яка суголосна з ідеєю безмежної влади над волею мужчини: 
«Женщино, демоне! […] Я віддав тобі все, що було найкраще в моїй душі, без 
домішки хоч би атомика низького, підлого, брудного, а ти погралася моїми 
святощами і кинула їх у болото» [44, 62].
 Чоловіча рецепція вказує на небезпеку цієї влади: пристрасть, 
породжена жінкою, може призвести до внутрішнього саморуйнування, 
втрати чоловіком волі, до нехтування своїми обов’язками перед родиною 
(Опанас Моримуха не приїхав попрощатися зі своїми батьками, які були 
при смерті), перед громадою (Рафалович може відмовитися від служіння 
селянам, від боротьби за їхнє соціальне та національне самовизначення; 
герой «Батьківщини» за безцінь продає маєток жидові), здатна вихолостити 
душу чоловіка, зробити його циніком, скептиком і відлюдьком, як це сталося 
з оповідачем із «Сойчиного крила». У цьому якраз для Івана Франка і полягає 
фатальність такої жінки, котра здатна як піднести чоловіка, так і морально та 
психічно зруйнувати його вщент.
 Фатальні героїні письменника виявляються натурами 
артистичними («високоартистичними»). Вони прагнуть облагородити 
світ, у якому перебувають, протестують проти міщанства, прагнуть краси 
і довершеності. Так Сойка і Киценька змінюють неблагозвучні імена своїх 
обранців на вишукані, завдяки чому Хома перетворюється на Массіно, а 
Опанас – на Fidelio. Вони усвідомлюють свою приреченість бути річчю 
(об’єктом) у світі чоловіків. «Тут я Киценька, – говорить головна героїня 
«Батьківщини», – і ніщо більше. А мене тягне до чогось вищого, чую в 
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собі силу, талант, огонь» [42, 178] (курсив наш. – М. К.). Кожна по- своєму 
протестує проти цього: авантюрами, як Киценька і Сойка, навчанням музиці, 
щоб стати самостійною і незалежною, як Реґіна. Усі героїні сповнені жаги до 
життя, до звершень, чогось небуденного, мрій, вони виборюють право жити 
повноцінно, але жити серцем, чуттям, пристрастю. 
 Здавалося б, Іван Франко творить повноцінний образ нової жінки – 
людини, яка прагне змінити світ. Проте у моделі жіночого характеру в даному 
випадку превалює аспект еротизму як модернізму (Т. Гундорова), причому 
не як внутрішня якість суб’єкта, а властивість, накинута суспільством 
(чоловічою рецепцією). До того ж у цьому образові відсутні найважливіші 
елементи психотипу «нової жінки» (М. Рудницька): «Між новим жіноцтвом 
переважаючим типом є раціоналістки і волюнтаристки, в протилежність до 
традиційного типу сентиментальної жінки минулого часу» [36, 109] (курсив 
наш. – М. К.). 
 У прозі Івана Франка поведінкою жінки керують виключно 
почуття, а відповідно, вона створена для прикрашання життя, принесення 
насолоди чоловікові і ніколи не зможе бути рівноправною з ним, адже він 
– будівничий життя, його стрижень, вона ж завжди і в усьому буде шукати 
його покровительства. Митець, нібито дискутуючи з сучасними йому 
феміністками, модернізує образ жінки, але у питанні її психології, суспільної 
ролі та призначення, виступає з антифеміністичних позицій: «Женщина 
жиє чуттям і, як геліотроп до сонця, обретається все до тих, що вміють 
найліпше грати на струнах чуття. А се, розуміється, поперед усього чорні 
ряси. […] Які дурні наші поступовці та радикали, що декламують на тему 
конечності рівноправності та рівнопросвітності женщин з мужчинами! Як 
коли би се було можливе! Як коли би се було потрібне! Як коли би се було 
комусь на щось пожиточне! 
 Дай їм сьогодні рівноправність у державі, вони зробляться незламною 
опорою всіх реакційних, назадницьких, клерикальних та бюрократичних 
напрямів.
 Дай їм рівноправність, коли для них усяка просвіта, всяка наук – се 
тілько окремий рід туалети, спорт, спосіб приманити спеціального рода 
женихів. Певно, бувають виїмки. Виїмкам усяка свобода. Але тягти весь загал 
жіноцтва, особливо того ситого, та вбраного, та випарфумового, до вищої 
науки – се цілковита страта часу й засобів» [44, 71 – 72] (курсив наш. – М. К.).
Героїні творів Івана Франка – трагічні особистості. З одного боку, вони 
настільки вольові, що здатні протестувати проти прісності життя, боротися з 
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міщанством. Але що то за боротьба: авантюризм, зумовлений експресивністю 
та екзальтованістю жіночої натури чи шлюб з нелюбом як єдиний спосіб 
соціалізації. Тому-то вони програють, і їхня трагедія сприймається як 
раціональний наслідок їхніх діянь: «Доки була сила, я розсипала її по світу. 
Доки була краса, я чарувала нею, – говорить Киценька. – Доки було здоровля, 
я шафарювала ним. Я жила – що вже казати? А тепер приїжджаю до тебе 
вмирати» [42, 186].
 Жодна з його героїнь не бачить свого життя поза або паралельно зі 
світом чоловіків, лише у ньому. Усі вони рано чи пізно повертаються до своїх 
суджених, а якщо цей шлях заказано, єдиним виходом є божевілля і смерть. 
 Жінка як об’єкт виразно постає і в прозі Михайла Коцюбинського, 
адже саме на неї спрямовані почуття, дії, фантазії та мрії чоловіка у його 
творах. За художньо-смисловим особливостями у прозі М. Коцюбинського 
можна виділити такі типи жінок: жінка-мрія і екзотична жінка (вони виписані 
художником у неоромантичному стилі), а також іронічно-саркастичний образ 
емансипантки в оповіданні «Лялечка».
 Образ жінки-мрії створює автор за принципом контрасту до 
буденності, реальності. Така жінка живе або в снах героя («Сон»), або 
вимріюється ним («На острові»). В обох випадках антуражем появи жінки-
загадки є екзотичні місцини – Середземномор’я, його острови або Італія 
чи Капрі. Герой – натура чуттєва, це естет і поет, тому реальність, в якій він 
перебуває мусить бути гармонійною, досконалою, довершеною. Цей світ дарує 
йому пізнання і насолоду, вгамовує його природне чуття краси, дивує його 
незвичайністю умов і обставин, у яких він перебуває. Усе це створює ефект 
небуденності, ірреальності. Безумовно, такий антураж і така натура героя 
передбачає появу незвичайної жінки – богині, образ якої імпресіоністично 
накреслюється кількома штрихами – портретними деталями, у який акцент 
робиться на кольоровій гамі: поєднання золотавого, білого, кольору моря, 
теплої блакиті («На скелі стояла жінка з блідим обличчям в золотій рамі 
волосся», «очі – два дзеркальця морської води», «в озері ока переливалася 
тепла блакить» [24, 160]), фіалкового, кольору троянд (героїня «На острові» 
мала очі «неначе фіалки після дощу. Темні, м’які, блискучі», пальці «як 
пелюстки троянд» [24, 292]). Це створює ефект таємничості, загадковості та 
ефемерності. До речі, остання якість доповнюється ще й тим, що жінка-мрія 
перебуває у постійному русі, вона пізнає світ або відкриває його для героя, на 
відміну від жінки, яка чекає на нього в реальному житті. Друга асоціюється 
із застиглістю (для створення її образу автор використовує натуралістичні 
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порівняння та буденний білий колір: «Жінка спустила з постелі ноги, голі і 
білі, наче застигле сало» [24, 292]). Для героя жінка – неземне створіння. Вона 
мусить возвеличувати і надихати чоловіка, але дружина: «Не вміла шанувати 
життя, оберігати його красу. Щодня закидала його тільки дрібницями, 
непотрібним грузом життя, аж зробила з нього смітник. Поезія жити не може 
на смітнику, а без неї життя – злочин» [24, 173]. Окрім того, жінка-мрія служить 
чоловікові для набуття нових якостей, почуття, які вона породжує, змушують 
його більш гостро переживати, відчувати, посилюють його вітаїстичну силу, 
як це стається з екзальтованим і чутливим героєм оповідання «Дебют».
 М. Коцюбинський модернізує традиційний образ жінки через зміну 
смислового акценту в перетворюючи її з берегині на Музу, відриваючи її від 
«землі» та буденності у підносячи у «небо» («ins Blau»), у мрію.
 Інший спосіб модернізації є власне виражально-зображальний – 
створення образу екзотичної жінки – гуцулки-нявки Марічки («Тіні забутих 
предків», 1911), татарок Емене («У путах шайтана», 1899), Фатьми («На 
камені», 1902), Мар’єм («Під мінаретами», 1906), молдаванки Параскіци 
(«Відьма», 1898). Провідною рисою цих героїнь є ліризм, прагнення 
любові іноді всупереч законам і приписам міщанського середовища. У 
Марічки і Фатьми вистачило сил піти за покликом свого серця, а Емене і 
Мар’єм не змогли вирватися з обивательського світу. До речі, щодо останніх 
двох образів, видаються вельми цікавими сюжети, у яких вони задіяні. 
М. Коцюбинський у своєрідний спосіб, подібно до Івана Франка, вступає в 
дискусію з захисниками прав жінки, борцями за рівноправність. У сюжетах із 
життя мусульманського світу, де жінка перебуває не просто на других ролях, 
а виразно ототожнена з річчю, за законами шаріату існує заради і завдяки 
чоловікові, М. Коцюбинський розмірковує над питанням відносності поняття 
свободи. Емене і Мар’ям ведуть замкнутий спосіб життя: вони не мають 
звичайних, природних для європейців прав – вільно подорожувати, пізнавати 
світ, спілкуватися, обирати судженого, не говорячи вже про навчання і 
відвідування культурних заходів. Тому-то в уста Емене письменник вкладає 
слова, в яких увиразнює вже існуючу свободу жінки Заходу: «Вона, наприклад, 
бачила там жінку – істоту вільну, товариша – не рабиню мужчини, жінку, до 
якої належав, як і до мужчини, весь світ…» [23, 43]. Але разом з тим автор 
показує, що коли чоловік хоче піднести жінку і поставити її на рівні з собою, 
як це прагне зробити Рустем з оповідання «Під мінаретами», то зіштовхується 
з її нерозумінням і неприйняттям цього. Більше того, Мар’єм не горить 
бажанням звільнитися, тому що не має такої потреби. Отже, письменник 
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перед читачем ставить питання: європейки мають достатньо свободи, а східна 
жінка того не прагне. Таким чином алогічним виступає актуалізація питання 
свободи і рівноправності жінки у світі.
 М. Коцюбинський йде далі цього твердження, створюючи іронічний 
образ емансипантки в оповіданні «Лялечка» (1901), яким ніби заперечує 
основні постулати фемінізму, сформульовані пізніше М. Рудницькою: 
 1. «Однією з найбільш маркантних рис характеру модерної жінки, є її 
самостійність… вона тої самостійності х о ч е, до неї свідомо прямує» (курсив 
наш. – М. К.).
 2. «Сучасна жінка творить свідомо своє власне життя».
 3. «Чесність з собою не дозволяє їй для вигоди, «святого супокою» 
чи матеріальних користей йти проти власної совісті, бо це було б пониженням 
її людської гідності».
 4. «Вона стає активною у відношенні до світу: прямує до 
перетворення життєвих умовин, вважається покликаною до творення 
об’єктивних цінностей, до збагачення людської культури».
 5. «Сучасна жінка є переконана, що вона не є лише половою істотою, 
що її призначення, як людини виходить поза її призначення полове, як жінки 
і матері, що родина не є одинокою цариною її діяльності» [36, 107-109].
 Героїня М. Коцюбинського – вчителька, метою життя якої є 
просвітництво. Вона сформувалася під впливом прогресивних книжок, що 
давали їй читати учні духовної семінарії. Саме завдяки їм вона «тремтіла 
від нових думок і почувала в собі таку любов до нещасного «народу», що 
спочатку хотіла вмерти для нього, а потім роздумала і поклала жити. Вона 
уважала себе за щось вище од своїх подруг та й од тих людей, що були 
навкруги, в грудях у неї радісно билась хвиля нової сили». Проте ця ідея 
«служіння народові» перетворилася в Раїси на мету життя лише після низки 
невдалих спроб (бо «ні багачкою, ні красунею панна не була» [23, 67]) 
батька видати її заміж. У черговий раз героїня, вступивши в конфронтацію з 
місцевим священиком, змушена була переїздити в інше село. Саме тут вона 
познайомилася з о. Василем – дріб’язковою, меркантильною, злопам’ятною 
особою. Спілкування з ним приводить до пробудження власне жіночих (з 
точки зору патріархальної свідомості) якостей: вона закохується, в ній зринає 
жіноче – еротичні переживання, вона покладає свої сили на турботу про його 
здоров’я, у вчительській практиці керується виключно порадами о. Василя, 
вповні розчиняється в об’єкті свого поклоніння. Саме завдяки цьому, вважає 
автор, вона знаходить смисл життя: «Під твердою шкаралупою лялечки у неї 
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виростають барвні крила і набирають сили до льоту» [23, 83].
 Таким чином, М. Коцюбинський, номінально вийшовши у своїх 
творах за межі традиційного ставлення до жінки, показує героїню, життя якої 
набуває смислу лише тоді, коли пов’язане з чоловіком, більше того, «врощене» 
в мужчину: «Все воно укладається в мене, вростає, наче я його роками бачив 
і милував» [24, 292], демонструючи тим самим складність прийняття ідеї 
повної емансипації жіноцтва.
 Тенденції модернізації образу жінки простежуються й у прозі Гната 
Хоткевича. Він створює образ фатальної жінки Віри Павлівни («Блудний 
син»), такої собі салонної дами-звабливиці, котра сповідує філософію життя 
героїнь Івана Франка: «…хочеться життя. Вільної воленьки, і – прощай тоді 
ваша сентиментальна тверезість, ваше патріархальне благочестя! Живу я тоді 
повним життям, несуся вітром вперед, хоч напевно, о, повірте, напевно знаю, 
що мене в будущині чекає провалля… І брудне ще таке, погане провалля…» 
[45, 37]. Головний герой романтизує її, нібито відкривши для себе її таємницю, 
причини внутрішньої драми, але разом з тим зраджує вірну дружину Любов 
(символічними є імена героїнь), котра, знехтувавши нормами поведінки, 
всупереч волі батьків, пішла до нього жити «на віру». Зрештою, усвідомивши 
ницість Віри і відданість Любові, герой останню підносить до рівня святої. 
Тріумфує традиційний образ жінки – вірної дружини і товариша. 
 Гнат Хоткевич  розвінчує образ фатальної жінки і в оповіданні 
«Дияволиця», де завдяки романтичному прийому «очуднення» створює 
таємничий образ покоївки Фатьми, а іронізуючи над ним, спускає до рівня 
далекоглядної і корисливої Мані (подібну тему і прийоми використав і 
В. Винниченко у драмі «Молода кров»).
 Справді романтичний образ жінки постає у повісті «Камінна душа». 
Подібно до М. Коцюбинського (Марічка «Тіні забутих предків») автор 
акцентував увагу на природному еротизмі гуцулки Марусі, модернізувавши 
традиційну модель жіночого характеру.
 Отже, як бачимо, практика художнього осмислення долі жінки у 
сучасному суспільстві, психології жінки, моделей її поведінки була присутня у 
дискурсі чоловічої модерної літератури к. ХІХ – п. ХХ ст. (до названих додамо 
ім’я Осипа Маковея, Марка Черемшини та Павла Богацького), що певним 
чином коригує категоричний висновок С. Павличко про пріоритетність 
жінок-письменниць у розробці цих ідейно-естетичних проблем. 
 Втім тенденція «креації сильної жіночої постаті» [35, 162], котра 
виступає в опозиції до слабкого чоловіка, тобто творення власне образу 
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жінки – модерного героя, на думку вчених, найповніше й послідовніше 
виявилося у творчості Лесі Українки, О. Кобилянської і В. Винниченка. 
Саме це визначається як естетичний здобуток модернізму великої ваги [35, 
156-158]. Під сильною жіночою постаттю здебільшого розуміють тип жінок-
емансипанток, окреслюючи який Ольга Кобилянська писала: «Женщина, 
побіч своєї природою назначеної задачі стати жінкою й матір’ю, посідає 
й надане тою самою природою право – бути і собі самій ціллю, іменно в 
тім смислі, як буває собі ціллю мужчина, а то – учитись, щоб мати раз свій 
кусник хліба і бути собі паном – доки не рішиться взяти на себе обов’язків 
статись мужем і вітцем» [19, 153]. Таким чином, емансипантка – особа, що за 
своїми свободами і обов’язками ідентична чоловікові. Героїня творів Ольги 
Кобилянської: відкидає традиційні моделі поведінки, інтелектуалка, прагне 
до внутрішнього росту і самореалізації, почуває відповідальність за родину і 
в критичний момент готова перебрати на себе функцію голови родини (Олена 
Ляуфлер). Разом із цим вона в письменниці – пристрасна натура. Авторка 
також, як чоловіки-письменники, акцентує увагу на модерній властивості 
образу своєї героїні – еротизмові, але, на відміну від означених вище типів, 
він є природним невіддільним внутрішнім проявом її екзистенції. У його 
реалізації вона не об’єкт, а суб’єкт, як, наприклад, героїня «Природи». 
До речі, авторка дотримується у цьому випадку вже вироблених типових 
рис при творенні образу фатальної жінки: героїня має «рудаве волосся, що 
у русинів рідкість, та в чертах бачилась порода. […] ЇЇ очі, великі, трохи 
нерухомі і вогкі, були сумні і тоді, коли уста усміхались» [42, 11]. Вона має і 
ту внутрішню загадку, той потяг до свободи, на який натякали у своїх творах 
М. Коцюбинський, І. Франко, Г. Хоткевич. О. Кобилянська його окреслила 
чітко – інстинкт, пристрасність натури, багата уява, природність (від бабусі 
гуцулки), яка брала верх над цивілізованістю.
 Проте у своїх творах О. Кобилянська зображує героїню, яка живе 
не лише чуттям, а й розумом, не тільки інстинктами, а й свідомістю. Вона 
– вольова особистість, визначає власну долю, підноситься над чоловіками. 
Більше того, авторка робить акцент на самостійності й свободі вибору 
життєвого шляху своїми героїнями. Вони плекають мрії про шлюб як 
форму єднання двох рівноправних особистостей, а якщо це не можливо, то 
вони знаходять інші форми свого існування, паралельні чоловічому світові: 
«Жінка, котра має з чого жити, а цінить саму себе, і, не можучи вийти за 
такого, котрого справді любить, – ніколи не буде рватися за мужчиною» 
[19, 385]. 
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 Отже, письменниця у своїй практиці свідомо і послідовно підходила 
до питання творення модерного героя жінки, як неодноразово зазначала у 
своїх листах – української інтелігентки, котрої, на жаль, не бачила у своєму 
оточенні і котру хотіла виховати завдяки своїй мистецькій практиці. У листі 
до Осипа Маковея Ольга Кобилянська писала: «Наші русини шукають зараз 
у себе таких типів – і дивуються зараз, що межи ними нема якої-небудь 
«царівної» Анюти, Софії – і т. д. однак, я думаю, що моя заслуга се та, що 
мої героїні витиснули вже або бодай звернуть на себе увагу русинів, що побіч 
дотеперішніх Марусь, Ганусь і Катрусь можуть станути і жінки європейського 
характеру, не спеціально галицько-руського» [19, 321-322]. Таким чином, 
Ольга Кобилянська заперечувала послідовно народницький підхід в ідейно-
естетичному моделюванні характеру жінки в українській літературі.
 Дещо іншу ситуацію спостерігаємо у творчості Лесі Українки, для 
якої естетичні засади модернізму були внутрішньо органічними. У процесі її 
становлення як письменниці простежується перехід від естетики народництва 
(рання лірика), яка формувала її смаки, через занурення у світ модерної 
європейської літератури до формування власної естетичної концепції – 
новоромантизму. Проте постає питання, а чи було в драматичній творчості 
Лесі Українки заперечення (відкидання) традиції? Чи був свідомий бунт 
проти народницької літератури? Чи, можливо, маємо справу з модернізацією 
традиції?
 Відповідаючи на цей каскад питань, зауважимо, що наші 
роздуми торкатимуться специфіки образу модерної жінки. Характерно, 
що Леся Українка не заявляла про боротьбу з народницькою традицією, 
але культивувала і наголошувала на власній мистецькій позиції. Саме ці 
моменти змусили С. Павличко, аналізуючи статтю «Малорусские писатели 
на Буковине», відзначити: «Леся Українка на цьому етапі своєї кар’єри ще 
не впевнена, яким має бути новий напрям (модернізм – М. К.), і себе до 
нього не відносить. Пише як критик, аналітик, а не учасник. Леся Українка 
свідомо обережна. Кожного разу, говорячи про модерність, прямо, а частіше 
езоповою мовою, в обхід, вона обґрунтовує необхідність змін в українській 
літературі доцільністю для народу» [33, 40] (курсив наш. – М. К.). Проте, 
як пише далі дослідниця, Леся Українка, розмірковуючи про «правильність 
шляху» розвитку української літератури, говорить про необхідність її виходу 
зі свідомої ізоляції, орієнтації на нові зразки і моделі, які окреслюються 
словом Європа [33, 41]. Серед реформаторських (модерних) позицій 
письменниці С. Павличко (щоправда поруч з Ольгою Кобилянською) назвала 
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фемінізм письменниці, хоча висловлювала при цьому вельми суперечливі 
думки: «І Леся Українка, і Кобилянська, керуючись пріоритетом мистецтва, 
дуже остерігалися будь-якої тенденційності, в тому числі і феміністичної. […] 
Позбутися тенденційності не вдалося жодній з них. […] Феміністичні ідеї 
Лесі Українки не завжди лежали на поверхні, як, наприклад, у Кобринської 
чи навіть Кобилянської в ранніх її творах» [33, 73]. Чи справді письменниці 
були притаманні ідеї фемінізму чи, можливо, образи її героїнь втілювали 
національний характер жінки, для якої поняття внутрішньої свободи можна 
вважати архетипним?
 Щодо першої частини питання, то відоме іронічне ставлення Лесі 
Українки до фемінізму, що було значною мірою навіяне позицією дядька 
М. Драгоманова. Воно виявилося в реакції письменниці на створення 
журналу Н. Кобринською. У відповідь на лист О. Маковея, де він просить 
робити акцент на «жіночій літературі», «жіночій критиці», Леся Українка 
не розумітиме, чому тепер таке модне у Галичині «жіноче питання» 
[16, 79-80]. У своїй статті «Новые перспективы и старые тени», оглядаючи 
доробок французьких, німецьких і скандинавських письменників в аспекті 
образу «новой женщины», Українка писатиме, часто іронізуючи з фемінності 
цих образів і в цілому із західного руху емансипанток: «Бурже напрасно 
так протестует против «представительниц современного феминизма», 
так как они, насколько это видно по литературным изображениям и по их 
собственным речам на съездах, представляют из себя все-таки «плоть от 
плоти и дух от духа» очаровательных женщин буржуазии» [41, 97]. В «типе 
«новой женщины», – пише українська письменниця, – много элементов 
комического…[…] Это тип только что освобожденной рабыни со всеми его 
трогательными и отталкивающими сторонами» [41, 100].
 Отже, ідеологія фемінізму внутрішньо (ментально) чужа для 
Лесі Українки, разом з тим не можна відмовити її героїням в модерності, 
надто вже жіночі характери, створені нею в драмах, є неординарними для 
класичної української традиції Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуя-Левицького, 
П. Мирного. Вирізняються вони потужним вольовим началом, яке споріднює 
їх, за визначенням Я. Поліщука, з «парадигмою Заратустри» [35, 148]. 
Не заперечуючи цієї думки, звернімо увагу на те, що в основі образів Лесі 
Українки лежить національний архетип жінки (А. Нямцу) – дружини, матері, 
сестри, коханої, берегині роду, – визначальною рисою якої є любов – любов 
до чоловіка, Бога – Месії, Батьківщини, народу. Ця національна архетипність 
визначає провідну рису Лесиних героїнь – ліризм. Інша справа, що реальність 
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не дає можливості Мавці, Касандрі, Міріам, Прісціллі, Оксані, Долорес 
реалізуватися в любові, змушує їх боротися, йти на жертви, протистояти 
обставинам…До речі, відзначимо, що ліризм і воля – це детермінанти 
темпераменту самої Лесі Українки, про що М. Зеров писав: «Леся Українка 
скрізь і завжди в своїй поезії зостається жінкою. […] …вона тим і сильна, 
тим і займає свою власну постать в історії українського слова, що завжди 
поєднувала в собі пристрасті, Прометеєвим огнем пойняті пориви з нотами 
ніжності, з прославленням жіночого героїзму, терпіння й саможертви» 
[17, 376] (курсив наш. – М. К.). 
 Подібна аналогія наводить на думку про глибинне (духовне) 
індивідуально-авторське коріння образів модерних жінок у драматургії 
письменниці. Характери героїнь, їхня поведінка, вчинки – це репрезентація 
бачення та розв’язання Лесею Українкою проблеми «жінка і світ». Тому, 
напевне, їх «модернізм» універсальний, не прив’язаний до сучасності. 
 Героїні письменниці були втіленням жіночності, духовного 
аристократизму, вишуканої краси. Насамперед портретними характе-
ристиками, деталями, поданими у ремарках, Леся Українка підкреслювала ці 
зовнішні ознаки своїх модерних героїнь. У «Камінному господарі» Долорес 
одягнена просто і вишукано: то вона в жалобі з чорним серпанком чи 
«чорному доміно», то в чорному чернечому одязі, що символізує її фізичну і 
духовну жертву заради Дона Жуана; єдиною прикрасою є срібний медальйон 
з портретом коханого. На противагу їй донна Анна – любителька оздоб, що 
робить акцент на її приземленості: «Анна ясно вбрана, з квіткою в косах, вся в 
золотих сіточках та ланцюжках» [39, 415] або «Донна Анна у сивій з чорним 
півжалобній сукні сидить при столику, перебирає в скриньці коштовні 
прикраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо» [39, 458]. Зразок подібного 
протиставлення – Мавка і Килина. Вбрання першої гармоніює з навколишнім 
світом, підкреслюючи її індивідуальність, не затьмарює її внутрішньої краси, 
тоді як надто яскраві кольори, що домінують в одязі Килини («червона 
хустка з торочками», «бурячкова спідниця», «зелений фартух з нашитими на 
ньому білими та жовтими стяжками», «сорочка, густо натикана червоним та 
синім»), прикраси («намисто дзвонить дукачами») підкреслюють не просто 
приземленість героїні, а обмеженість і непривабливість її духовного світу, 
компенсатором якого виступає якраз зовнішня пишнота. 
 Таким чином, Леся Українка через зовнішні деталі модерних героїнь 
презентує ідею внутрішньої цілісності та природної аристократичності 
духу. Вони прийшли у світ не для його підкорення, «ґвалтування» життя 
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для реалізації власних амбіцій, а як його органічний елемент, духовна 
субстанція. Їм не притаманна агресія, швидше навпаки – творче перетворення 
і вдосконалення дійсності .
 Ця характерна властивість Лесиних героїнь виникає з природного 
для жінки бажання – любити і бути коханою. Саме така прив’язаність до 
«чоловічого світу» вказує на домінанту традиції у цих образах. Модерним 
же є авторський акцент виключно на духовних вимірах любові. Долорес з 
«Камінного господаря» говорить так: «Мене з коханим тільки мрія в’яже. / 
Таким нареченим, як ми, / пригідно бути в небі райським духам, / а тут – яка 
пекельна з того мука!» [39, 422]. Леся Українка відсторонюється від самої 
думки про тілесне, представляючи цей аспект руйнівним для життя. Саме 
через тілесну пристрасть, яку викликала Гелена у Паріса, гине Троя; Лукаш 
втрачає свою душу; Дон Жуан втрачає свободу та волю. 
 Таке модерне трактування кохання детермінує трагізм героїнь Лесі 
Українки. Погоджуючись з думкою Я. Поліщука про те, що «у Лесиних 
героїнь ще здебільшого не зауважуємо відвертого й непримиренного 
конфлікту з «чоловічим світом». Принаймні вони намагаються знайти згоду 
із тим світом» [35, 155], разом із тим відзначимо, модерні жінки письменниці 
внутрішньо перевершують чоловіків, на яких спрямовані їхні почуття. 
 Цікаво, що в них поєднуються суто жіночі почуття і переживання 
(наприклад, бажання Мавки виглядати привабливо), проте героїні драм 
виявляються більш цілісними і сильними особистостями, з чітко визначеною 
і органічною системою цінностей, ніж чоловіки, з якими їх зводить доля. 
Це формує необхідність у саможертовності героїні Лесі Українки, що й 
породжує її внутрішній трагізм. Видається, що ця якість навіть стає вихідною 
установкою для Лесі Українки, і в такому аспекті може розглядатися, як 
модерна властивість образів жінок у драматургії письменниці.
 Таким чином, Лесина модерна героїня народжувалася досить 
органічно. Вона не була запереченням традиції, швидше репрезентувала 
архетипну поведінкову модель, близьку письменниці. Своїми психологічно-
чуттєвими порухами, душею, вольовою поведінкою (вічний пошук 
досконалості (гармонії) зі світом, самореалізації у коханні, саможертовність), 
трагізмом жінка репрезентувала модель модерного героя.
 Тенденції оновлення жіночої характерології в українській літературі 
межі століть були лише частиною естетичних шукань європейського та 
російського модернізму. Як зазначає Г. Костюк, творчість В. Винниченка 
стала проявом т.зв. «другого кроку» українського модернізму, який полягав в 
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асиміляції західних ідей у сфері культурного досвіду.
 Модерний підхід до образу жінки в російській літературі з’являється 
вже в творчості О. Пушкіна, котрий в «Евгении Онегине» вивів два жіночих 
типи – «позитивний» – Ольга та «ідеальний» – Тетяна» [38, 11]. Останній 
тип – це самосвідома особистість, готова до самоствердження і порушення 
норм і традицій у боротьбі за своє щастя. Таку героїню зустрічаємо у 
І. Гончарова (Ольга з «Обломова», Віра з «Обрыва»), а як повноцінний 
і послідовно розроблений образ у творчості І. Тургенева. І це не дивує, 
оскільки письменник на власні очі бачив розгортання потужного руху жінок у 
боротьбі за свої права, перебуваючи у Франції у 50-60-х рр. ХІХ століття. До 
того ж він стверджував свої характери в пору величезної популярності Жорж 
Санд, «апостола жіночої емансипації» і, як зазначають дослідники А. Батюто, 
В. Карелін, Н. Іванов, Л. Пумпянский, перебував під величезним впливом її 
ідей і героїнь її творів.
 Тому-то «тургенівська жінка» (Наталя Ласунська з роману 
«Рудин», героїня «Дворянского гнезда» Ліза Калитіна, Олена Стахова з 
роману «Накануне», Маріанна з «Нови») стала втіленням рис, світогляду і 
поведінки жінки-емансипантки: вона жила ідеями часу, почуваючи обов’язок 
перед багатостраждальним народом, розуміючи необхідність нагодувати і 
просвітити свій народ. Її натура вельми палка, чуттєва, але разом з тим виразно 
простежується внутрішня робота думки. Втім І. Тургенев репрезентував і 
пародію на емансипантку в образах Євдоксіїї Кукушкіної та Одинцової з 
роману «Батьки і діти», висміюючи зовнішню революційність поведінки цих 
жінок як данину моді. 
 На відміну від І. Тургенєва, Лев Толстой був противником 
розширення прав і набуття певної незалежності жінкою, він відкрито 
висміював літературні образи емансипанток, говорячи про те, що «якби 
вони існували у дійсності, їх варто було б задля повчання прив’язати до 
ганебної колісниці і возити петербурзькими вулицями» [13, 250]. Проте 
він прислужився справі літературної модернізації образу жінки, зробивши 
героїнею свого твору «Воскресенье» повію, більше того, він зміг заглибитися 
у її внутрішній світ і представити його багатогранність і моральну вищість 
над так званими «порядними людьми» на кшталт Нехлюдова. Цей образ мав, 
як стверджує В. Кулешов, «агітаційний характер, підлягаючи вирішенню 
проблеми емансипації жінки, служив прикладом крайнього її приниження, з 
якого її слід вивести» [25, 294].
 Таким чином, образ Катюші Маслової «був сучасним, новим, 
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можна сказати унікальним в російській літературі» [25, 294], оскільки автор 
показав незвичайну жінку, наділену величезною духовною силою, котра 
має інтенсивне внутрішнє життя, глибока, здатна до духовного росту, тому-
то вона у романі не зливається з натовпом каторжників і політичних, яких 
відправляють до Сибіру.
 Подібний тип фізично занапащеної, але чистої душею жінки 
представляє Ф. Достоєвський в романі «Злочин і кара». Соня Мармеладова за 
своїм духовним розвитком стоїть вище за Раскольникова, вона спонукає його 
до каяття і звернення до Бога. Її душа сповнена прощення світу, який нівечить 
її життя. Вона готова на самопожертву заради коханого. Соня Мармеладова – 
тип «праведниці», смиренної проповідниці, «святої», яка піднесена автором 
над оточуючим її побутом.
 Духовний світ повії, її прагнення та бажання наприкінці ХІХ 
століття стають предметом художнього осмислення епатажного російського 
письменника М. Арцибашева у повісті «Бунт». Героїня твору Саша відчуває 
«нудьгу» від одноманітності, ницості свого буття та незахищеності перед 
примхами клієнтів або хворобами. Її подруги або змиряються з цим становищем 
і вгамовують внутрішнє сум’яття, або закінчують життя самогубством. Саша 
ж за натурою бунтарка, тому вона знаходить у собі сили для внутрішнього 
вольового напруження, що має привести її до «виправлення» – повернення 
у суспільство як повноцінної особистості. Проте, як показує автор, її чекає 
розчарування в коханому Дмитрові, колишньому клієнтові, захопленому 
соціалістичними ідеями, котрий вирішує допомогти Саші; а найголовніше – 
вона усвідомлює те, що жінка у суспільстві є товаром незалежно від того, до 
якого стану належить. М. Арцибашев, наслідуючи традицію Гі де Мопассана 
(«Мати потвор»), зводить в одній художній площині повію та жінку зі 
світського кола – Лідію Олександрівну, утверджуючи тотожність їхнього 
становища. Більше того – з морального боку Саша стоїть вище за світську 
левицю, бо має прагнення і мрії, має силу волі, аби боротися за суспільне 
визнання. Лідія Олександрівна духовно обмежена, пересічна і примітивна 
особа, для якої кокетування і лицемірство – спосіб життя.
 Варто зазначити, що М. Арцибашев репрезентує жінку переважно 
як особу пасивну, щодо якої або через яку відбуваються певні події. Зазвичай 
вона показана жертвою чоловіка: погвалтована і забита героїня оповідання 
«Жах», повія, зраджена в найкращих пориваннях і прагненнях («Бунт»), 
полишена на власний розсуд чоловіком, що прагнув волі й шукав нових форм 
взаємовідносин між статями («Жена»). У романі «Санін» М. Арцибашев 
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послідовно і щиро виголошує устами свого головного героя ставлення до 
жінки переважно як предмета чоловічого світу, необхідного елемента 
антуражу, що забезпечує комфортність існування мужчини. Володимир 
Санін бачить смисл її існування в реалізації природних функцій: задоволення 
сексуальних потреб чоловіка, народженні і виховання дитини. У зв’язку з цим 
жінка у творі представлена насамперед у предметному аспекті: в репрезентації 
образу сестри Саніна Ліді, його коханці Зіночці автор звертає особливу увагу 
на жіночність і красу, передані через портретні характеристики. Драми, 
переживання – сфера чоловіка, тоді як жінки – прикраси світу.
 У кожній жінці М.Арцибашев намагається знайти щось оригінальне, 
красиве, чого немає в інших, що є способом їх індивідуалізації. Вони у 
переважній більшості наївні і невинні, і хоч при розгортанні сюжету другу 
властивість втрачають, драм не переживають, а сприймають цей процес як 
цілком природний і необхідний. 
 Трагічно автор сприймає прояви суспільної активності жінок, 
наприклад, революційну діяльність Лізи і Дори (повість «Тени утра»), що 
є антиприродною і тим самим призводить до загибелі однієї з них і вічних 
душевних мук іншої. У такий спосіб він утверджує думку про нежиттєвість 
типу емансипантки, модель поведінки якої суперечить жіночій природі.
 Інший шлях модернізації образу жінки обирає французький новеліст 
Гі де Мопассан. Якщо в українській прозі початку ХХ століття (додамо: вслід 
за російською і польською), як твердить В. Панченко, «значно виросла увага 
до психології еросу, до гри інстинктів, підсвідомості» [34, 163], то в творчості 
названого письменника, в ряд з яким неодноразово ставили В. Винниченка, 
простежується тенденція осмислення психології людини в буржуазному 
суспільстві [43, 46] загалом. Причому тема жіноцтва осмислюється переважно 
крізь призму кохання і стосунків між статями, але автор категорично відкидає 
зведення цих понять до «рівня патологічних явищ або ж природного, але 
несподіваного спалаху інстинкту, що впливає на духовну природу людини» 
[29, 317]. І хоча в його доробкові з’являються твори, де кохання – це спалах 
інстинкту («Історія одної батрачки», «Подруга Поля», «Маленька Рок»), 
але в них митець швидше протестує проти такого нищення людської душі, 
насамперед жіночої. На сторінках багатьох новел («Місячне світло», «У 
лісі», «Міс Гарієт», «Королева Гортензія», «Мадемуазель Перль», «Клошет») 
Гі  де  Мопассан досить часто виводить героїнь з трагічними долями, з 
багатим внутрішнім світом: 
 З особливим драматизмом митець говорить про жіночу проституцію, 
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яка однозначно сприймається ним як явище соціальне. Він стоїть на тій 
позиції, що жінка, котра продає своє тіло, не аморальна від природи, оскільки 
саме їй притаманне особливо гостре почуття патріотизму («Пишка»), 
відвертість і щирість, безпосередність та сентиментальність («Заклад Тел’є», 
«У порту», «Одіссея повії»). Мопассан, проводячи у деяких новелах паралелі 
між світськими дамами і повіями, доводить, що їхній стиль життя ідентичний, 
бо перші продають себе в обмін на соціальний статус та матеріальні статки 
чи, як героїня новели «Біля ліжка», задля розваги, а другі – через нестатки.
 Гі де Мопассан, таким чином, переважно зображує жінку як 
трагічну особистість, упосліджену суспільством, при цьому він модернізує 
свою героїню через психологізацію. 
 У європейській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття 
(Г. Ібсен, Г. Гауптман, А. Стріндберг), яка в наукових розробках вважається 
незаперечним чинником формування поетики В. Винниченка, вперше жінка 
розглядається як суб’єкт суспільного життя, зокрема у контексті 
проблеми боротьби за свободу особистості, детерміновану модною на той 
час теорією індивідуалізму Ф. Ніцше. Це були і твори, в яких порушувалися 
гострі питання, пов’язані з емансипаційними рухами, що активізувалися й 
набули особливого розмаху у цей час, і твори, в яких питання соціалізації 
жінки розглядалося у зв’язку з проблемою самоствердження вольової 
особистості в цілому. На прикладі жінки, свідомість і воля якої віками 
пригнічувалася, остання тема набувала яскравішого увиразнення насамперед 
як суспільна проблема, а не лише як власне феміністична. На підтвердження 
цього Г. Ібсен з приводу пафосу свого «Лялькового дому» зазначав: «Повинен 
відхилити від себе честь свідомого сприяння жіночому рухові. Я навіть не 
вповні усвідомив для себе його суть. Та справа, за яку борються жінки, мені 
видається загальнолюдською» [46].
 Зазначимо, що у європейських драматургів тема прав жінки, питання 
її соціалізації розгортається у контексті сюжетів з родинного життя, стосунків 
чоловіка і жінки.
 Так Г. Гауптман образи жінок-емансипанток виводить у п’єсах 
«Перед сходом сонця» та «Самотні», між якими існує внутрішній латентний 
конфлікт. У першому випадку автор створює образ Олени Краузе – доньки 
розбагатілого селянина від першого шлюбу. За волею матері вона навчалася 
у пансіоні, де сформувалася як прогресивна молода особа, що стежить за 
новинками літератури та мистецтва (згадки про Ібсена і Золя), переймається 
питаннями економічного становища вуглярів. Вона вельми тяжко переживає 
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атмосферу міщанського побуту, в яку потрапляє, повернувшись з навчання. 
Фривольна поведінка членів її родини (батько і старша сестра страждають на 
алкоголізм, зять хоче її розбестити, її наречений Кааль є коханцем її мачухи) 
вражає і пригнічує молоду дівчину. Вона знаходить у собі сили, аби боротися, 
протистояти цьому середовищу, проте їх недостатньо. Олена захоплюється 
ідеями, які сповідує молодий дослідник і ідеаліст Лот. Їй імпонують його 
ідеї щодо рівноправності жінки й чоловіка, пріоритету спільної мети перед 
особистим щастям, його бачення жінки як помічниці і товариша у спільній 
справі – допомоги найнижчим прошаркам суспільства. Проте доля дівчини 
трагічна – коханий залишає її у затхлій атмосфері міщанського аморального 
побуту, дізнавшись про родову хворобу – алкоголізм.
 Зовсім інших характеристик надає Г. Гауптман Анні Мар – 
героїні п’єси «Самотні». Її образ за ідейно-смисловим навантаженням 
протиставлений образові добропорядної дружини і матері – Кете Фокерат (у 
В. Винниченка цей тип був названий «пушистою самочкою»). Відмінності в 
їхніх життєвих установках, психології виразно окреслені вже в портретних 
характеристиках. Кете, тендітна, бліда брюнетка, з покірливим виглядом, 
натягнуто посміхається, машинально киває головою [12, 121] і Анна, що 
має темне пряме волосся, «нервово-виразні, тонкі риси обличчя», проте 
в її рухах присутня грація і сила, вона тримається впевнено і живо, разом з 
тим є втіленням жіночності [12, 137]. За традицією літературних образів 
емансипанток, одягнена в чорне. 
 Ця природна жвавість, зацікавленість життям, розум (Кете 
захоплюється знаннями, світоглядом, самостійністью у судженнях Анни), 
самостійність, незалежність, а разом з тим і незахищеність (чи не це створює 
ефект жіночності?!) приваблюють Йоганеса Фокерата. Філософ і ідеаліст, він 
бачить рідну душу в Анні, котра відрізняється від міщанського середовища, 
до якого герой зараховує усіх членів своєї родини. 
 Оточення спостерігає той руйнуючий вплив, який здійснює жінка-
«емансипе»: порушує зв’язок між дружиною і чоловіком, неявно змушує 
Йоганеса перекласти обов’язки за матеріальне забезпечення родини на Кете, 
забути про повагу до батьків. Вона стає фатальною жінкою для головного 
героя, загострюючи його почуття «уярмленого Пегаса». Разом з тим Анна 
представлена і як жінка, що здатна на революційні зрушення у сфері сімейних 
стосунків. У її промовах, звернених до Йоганеса, звучить теза про вільне 
єднання чоловіка і жінки на основі їх взаєморозуміння, близькості поглядів, 
світовідчуття та спільної справи (подібну концепцію розробляв і втілював у 
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власному житті та творах В. Винниченко). Її руйнівний вплив завершується 
трагедією – самогубством головного героя. 
 Видається, що Г. Гауптман був на боці Кете Фокерат – не тільки 
добропорядної господині, яка опікується родиною, але й особистості, що 
прагне внутрішнього розвитку, усвідомлює власну обмеженість і готова її 
долати. Але, на відміну від Анни, їй бракує волі і сили в боротьбі за свого 
чоловіка і за своє місце у родині, а ширше – суспільстві.
 На відміну від Г. Гауптмана, у творах якого домінувала колізія бунту 
проти міщанства і філістерства, у п’єсах Г. Ібсена тема жінки у сучасному 
суспільстві стала однією з центральних, зокрема в «Ляльковому домі», «Жінці 
з моря», «Гедді Габлер».
 Перший твір був сприйнятий суспільством як «маніфест «фемінізму» 
[1, 199], в якому на прикладі долі жінки осмислюється величезна і складна 
проблема звільнення людини в цілому. Головна героїня п’єси Нора показана 
автором у динамічному розвитку. Вона поступово починає відчувати себе 
не лише дружиною і матір’ю, але й людиною, принаймні, як сама про те 
говорить, прагне нею (людиною) стати. Заради цього вона готова відмовитися 
від забезпеченого життя, родинного щастя. Фінал твору показує, що сильна і 
вольова особистість може йти на нещадний розрив зі своїм минулим, тим, що 
знеособлювало її, заважало вияву її індивідуальності.
 У п’єсі «Жінка з моря» драматург ніби відступає від теми визволення 
жінки з-під чоловічої влади, оскільки Елліда – головна героїня – цілковито 
фізично і духовно залежить від свого чоловіка й коханого Джонсона. Вона не 
має достатньо сили волі для прийняття рішення, для реалізації т. зв. «поклику 
серця». Автор не уникнув можливості ще раз поставити питання про 
жіночу емансипацію, насамперед на рівні духовному. У розмові скульптора 
Люнгстранна (людини, яка за природою своїх занять має найбільше цінувати 
свободу і не лише свою, але й будь-якої особистості) з донькою лікаря Вангеля 
Болеттою загострюється питання паритетних прав і можливостей подружжя. 
Герой оперує догмами щодо природної вищості чоловіка, його керівної ролі, 
своєрідному вчительстві по відношенню до дружини, доводячи тим самим 
вторинність прагнень і бажань жінки. Вона – лише засіб для полегшення 
життя і мистецької реалізації чоловікові: «І вона буде жити для його мистецтва. 
По-моєму, це може бути щастям для жінки. [… ] І це не лише тому, що вона 
може пишатися славою пошаною чоловіка… Це, як на мене, не важливо. А 
ось те, що вона може допомагати йому творити… може полегшувати йому 
роботу, піклуючись про нього, доглядати за ним, і прагнути скрасити йому 
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життя. Ось це, як на мене, прекрасне завдання для жінки» [18, 63] (курсив 
наш. – М. К.). 
 У «Гедді Габлер» Г. Ібсеном продовжена тема «Лялькового дому»: 
головна героїня незадоволена своїм сімейним життям, як вольова особистість 
вона прагне самовираження. У її образі Г. Ібсен вивів тип крайнього 
індивідуаліста – ніцшеанського героя, котрий готовий розвиватися за рахунок 
інших. У своїх діях він виявляє вищу міру антигуманності, декадентства, 
хижості і роздвоєності, обумовлених невизначеністю тих обріїв, яких прагне 
досягти. Такі властивості має і головна героїня названої вище п’єси Ібсена: 
«Розірваність її душі настільки велика, що не лише інші люди не розуміють 
Гедду, але й сама вона по-справжньому не знає себе. У її словах поряд зі 
свідомою брехнею і обманом, знаходиться така амальгама почуттів, котра не 
може бути дешифрована іншими персонажами, котра не усвідомлюється в її 
справжньому значенні самою Геддою» [18, 254].
 Окремо в когорті скандинавських драматургів стоїть А. Стріндберг, 
на близькість В. Винниченка до творчої манери якого неодноразово вказували 
Г. Костюк, Л. Мороз, В. Панченко, В. Гуменюк, С. Хороб та інші. У творчості 
цього митця виразно представлено власне антифеміністичний момент 
(«Батько», «Фрекен Юлія»), що виявляється у пристрасному неприйнятті ним 
емансипаційного руху, який у сприйнятті письменника набував карикатурних 
форм. Проте загальний пафос творів А. Стріндберга насамперед спрямований 
на заперечення суспільного стереотипу сприйняття жінки як предмета 
власності, іграшки у «ляльковому домі». Питання боротьби жінки за свої 
права осмислюється митцем у контексті розгортання конфлікту статей, що 
набуває, як з чоловічого, так і жіночого боку потворних проявів. Він творить 
тип жінки, яка у своїй поведінці керується виключно ненавистю до чоловіка 
в цілому. Метою життя героїні п’єси «Батько» Лаури стає помста чоловікові, 
якому вона суперечить і противиться виключно тільки через прагнення 
довести жіночу зверхність. У своїй руйнівній діяльності вона вдається 
до низьких засобів: змушує ротмістра сумніватися у своєму батьківстві, 
оголошує його божевільним, доводить його до апоплексичного нападу.
 Подібна до Лаури і героїня драми «Фрекен Юлія». Через обставини 
(її мати, яка походила з простої родини, і проти власної волі була зв’язана 
з батьком Юлії – графом, усе життя його кохала і ненавиділа), головна 
героїня відчуває тягар внутрішньої роздвоєності, переданої їй матір’ю. Ця 
властивість реалізувалася у її психологічному «гермафродитстві»: Юлія 
виросла напівчоловіком-напівжінкою. Вона – натура непокірна, але разом з 
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тим і рабиня, вона пристрасно жадає жити і прагне звести з життям рахунки, 
вона піддається статевому потягові і ненавидить чоловіка, якому тільки-но 
належала. 
 Таким чином, А. Стріндберг одночасно протестував проти 
суспільного приниження і залежності жінки, оскільки стояв на позиції 
природної рівності чоловіка і жінки, а з іншого боку, творив тип жінки-
бунтарки (умовно – емансипантки) як психологічно скаліченої особистості, 
бо прагнення вивищитися над чоловіком приводило її до внутрішнього 
вихолощення, духовного падіння, детермінації тваринних пристрастей, 
руйнування духовного начала.
 Отже, українська та зарубіжна література кінця ХІХ – початку 
ХХ століття демонструє розмаїття підходів до зображення жінки, які 
визначаються переважно новими поглядами на особистість в цілому. В 
українській літературі тип жінки як об’єкта суспільного життя вибудовується 
переважно у творчості Лесі Українки і Ольги Кобилянської, котрі, власне, 
самостверджувалися в українській літературі іноді епатуванням публіки. 
Чоловіча ж проза цього періоду репрезентує жінку як об’єкт, а почасти як 
необхідний елемент чоловічого життя. Модернізація цього образу відбувається 
через акцентування уваги на демонічній (містичній, загадковій) або ідеальній 
природі жінки, що реалізується через еротизацію жіночих типів.
 До певної міри ця тенденція простежується і в російській літературі, 
де виявляється особлива увага до упослідженої жінки (повії), вищість 
духовного світу якої дає можливість виразно підкреслити антигуманність 
і бездуховність суспільства. Ф. Достоєвський і Л. Толстой розробляють 
біблійну поведінкову модель Марії Магдалени в образах Соні Мармеладової 
та Катюші Маслової.
 Російські письменники модерного спрямування (насамперед 
М. Арцибашев, з художніми концепціями якого неодноразово порівнювали 
світоглядні уявлення В. Винниченка) репрезентують жінку як безвольний 
предмет, наділений природною красою і вмінням задовольняти вимоги 
чоловіків.
 Найбільш активно тему жінки розробляли скандинавські 
письменники, модерні жіночі типи яких найближче стоять до художніх 
знахідок В. Винниченка. Г. Ібсен, Г. Гауптман репрезентували героїню 
– особистість, що бореться за свободу, яка потрактована митцями як 
екзистенційна необхідність будь-якого індивідуума. У зв’язку з цим у 
літературному доробкові згаданих драматургів розгортається насамперед 
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психологічний жіночий тип, зі складним внутрішнім світом і динамізмом 
внутрішнього життя.

Вищезазначене дає всі підстави говорити про досить розмаїте тло 
фемінного характеротворення, на якому В. Винниченко демонструє як типові 
для свого часу, так і оригінальні підходи до зображення жінки. 

ЩОДЕННИК ТА ЕПІСТОЛЯРІЙ В. ВИННИЧЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО 
АВТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЖІНОЧОЇ ПРИРОДИ
Г. Костюк, визначаючи цінність сорокарічних записок В. Винниченка, 

наголосив на тому, що на них «лежить тавро його [В. Винниченка – 
М. К.] неспокійної, могутньої, яскраво-суперечливої, але сильної і чесної 
особистості, його безнастанних пошуків правди, добра і щастя для людей» 
[20, 202]. «Щоденник» і листи поряд з художнім доробком письменника стали 
джерелом, яке дає уявлення про витоки, процес формування життєвої концепції 
митця, про експерименти над мораллю, які повсякчас реалізовувалися у його 
житті та творчості. 

У контексті теми дослідження науковий інтерес до діаріуша та 
епістолярію В. Винниченка визначається можливістю осмислити уявлення 
про жінку, про його підходи до вивчення жіночої натури та аспектів, 
пов’язаних з нею (кохання, шлюб, народження дитини), які стали темами 
художніх роздумів. Окрім того, записи митця дають можливість простежити 
процес формування специфічно винниченківської концепції жінки, визначити 
джерела її модерного бачення.

Зазначимо, що В. Винниченко обстоював принцип щирості 
у діаріуші, «по-революційному» (кардинально) варіюючи смислове 
наповнення поняття «інтимність» як обов’язкової умови таких нотаток: 
«Щоденник – це помешкання людини з спальнею, кльозетом, скляночками з 
ліками, з усим тим, на що у людини йде три чверті її життя…Ті ж щоденники, 
що друкуються, щоденники видатних людей, розраховані на друк, якраз і не 
мають у собі найцікавішого і найціннішого – щирости. Нам показують парадні 
залі, кабінети, лябораторії, але тим часом це показування себе дає підставу 
сподіватися побачити іменно інтимність, іменно те, що за парадними 
залями, що саме служить основою для дій у залях і пояснення усього темного і 
незрозумілого» [10, 377] (курсив наш. – М. К.). Сам письменник дотримувався 
цієї вимоги, що забезпечило органічність і відповідність проголошуваних 
ним ідей його способові життя.

Нотатки й листи В. Винниченка дають право говорити про 
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специфіку мистецького погляду на жінку, акценти, які при цьому робляться; 
про його життєву концепцію, зокрема в тій частині, котра стосується взаємин 
із жінками: його погляди, переживання (та їх аналіз), викликані реальними 
дамами серця; про теоретичні побудови, експериментаторство та його 
кореляції з реаліями дійсності; про накреслення тем, пов’язаних зі стосунками 
між представниками двох статей. 

Насамперед зауважимо, що В. Винниченко мав специфічний 
погляд на жінок, що детермінувався сприйманням жінки як «другої статі» 
(С. де Бовуар), що, вочевидь, постає із зауваження, висловленого Люсі 
Гольдмерштейн у листі 22 березня 1910 року «Є женщини, до яких я 
відношусь дуже тепло, ніжно, як до женщини і людини (розуміється, не в 
однаковій степені)» [26, 90] (курсив наш. – М. К.). Уже в цьому твердженні 
проглядається сприймання жінки, як «іншого в осерді єдиного цілого, дві 
складові якого необхідні одне одному» [4, 31], що пояснює діалектику 
сприймання письменником осіб протилежної статі. Продовжуючи своє 
одкровення, митець говорить про пошуки «тої одної, єдиної», якої у нього 
й досі немає, що дає право говорити про специфічну авторську концепцію 
жінки-мрії, яка сформована під впливом ніцшеанської теорії «надлюдини» 
та пов’язаного з нею винниченківського принципу «чесності з собою».

Жіноча натура у «Щоденникові» та листах В. Винниченка 
розглядається з погляду тих цінностей, які він може отримати взамін своїх, 
адже В. Винниченко дивиться на людей «не як на ціль, а як на засіб, на 
цінності», які «повинен добувати, щоб жити» [10, 96]. Щодо жінки, то він 
визначає їх як «м’якість, специфічна жіноча вдача», «ласки душі і тіла» 
[10, 96], під якими розуміються природні (біологічні) якості жінки. 

У цьому аспекті В. Винниченко дотримується деяких тез 
«антифеміністичної струни» (П. Христюк) філософії Ф. Ніцше та ідей 
Отто фон Вейнінгера, зокрема тих, що стосується чуттєвої природи 
жінки, стихійності її почувань, переживань, інтуїтивності як джерела 
пізнання дійсності («Усе в жінці загадка, і все в жінці має одну 
розгадку: вона називається вагітністю» [31, 58]), він говорить про 
двоїстість жіночої натури: «Чому я вірю темному в ній і не вірю тому 
ніжному, доброму, чесному, що…пробудилося і розвилося на моїх 
очах» [9, 102] або алогічності і парадоксальність жіночої поведінки: 
«Жінка охоче бере за істину всякий парадокс, висловлений ніжним, 
приємним тоном, повним глибокого чуття. І незаперечну істину, 
сказану тоном різким і грубим, уважає за образливу брехню» [9, 91]. 
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Відзначимо, що у «Щоденникові» жінка постає насамперед як 
естетичний об’єкт. Судячи із записів, котрі робить В. Винниченко, у 
поле його зору потрапляли жінки привабливі і не вельми, освічені і зовсім 
недалекі, особи з високим рівнем духовного розвитку і цілковиті міщанки. 
Проте знаковим є те, що письменник особливу увагу звертав на незвичайних 
своєю вродою та вдачею жінок: актриса Єлена Гогоберідзе, Інна Білоус, 
Тамара, Аріадна Діямадіді, «Нуші» і т.д. Як правило, вони ставали об’єктом 
інтимних переживань письменника, що провокувало особливо пильну увагу 
до їхньої зовнішності, властивостей характеру, поведінки, почуттів, які вони 
викликають, або переживають самі. 

Прикметно, що В. Винниченко сприймав особу протилежної статі 
насамперед візуально, що виявляється у багатстві портретних замальовок, 
розсипаних на сторінках «Щоденника». Вони вельми детальні, конкретні, 
виразні і пластичні, але поруч із констатуванням певних фізіологічних 
особливостей прозирає прагнення одухотворити перелічені деталі, розкрити 
таємницю характеру тієї чи іншої жінки (насамперед для самого себе). 
Наприклад, зустрічаємо такий запис: «Познайомився з Майою…Постать 
струнка, не дивлячись на великий зріст. Очі і волосся дуже чорні, ніс трохи 
замясистий, рисунок губ східний і різкий, при чому верхня губа тонка. Цікаво, 
чи справді це ознака холодності темпераменту?» [9, 32]. Або промовисто-
яскравий портрет дружини митця – Розалії Яківни Лівшиць, – у розгортанні 
якого констатуються і психологічні відрухи самого В. Винниченка: «Великі, 
крупні очі, крупний, трохи широкий і товстий ніс з червоністю, яка іноді 
трохи одражає мене і яку я хочу полюбити. Ось її губи, крупні, соковиті, які 
я зву «неморальними», ось її рівні й ніби товстуваті зуби з золотим блиском 
пльомби з середини. Ось уся вона з тілом сирени, з невинним грудьми 
14-літньої дівчинки. Що я відчуваю до неї? Не знаю» [9, 38]. 

Останній уривок виразно демонструє еротизм як призму 
сприймання жінки. Така особливість досить часто трапляється у портретних 
замальовках, зроблених В. Винниченком. При цьому еротизм стає 
невід’ємною властивістю (чи-то навіть ознакою) естетичної природи 
об’єкта спостереження. 

В окремих випадках візуальне сприймання жінки як естетичного 
об’єкта ідентифікується з певним мистецьким твором, що включає в себе 
й окреслення відповідних (за аналогією) портретних характеристик та 
поведінкових домінант. Так, підкреслюючи загадковість і розпусність 
варшавської повії, В. Винниченко називає її Dame aux camellias, тендітну і 
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миловидну білявку Нуші – «голівкою Боттічелі». 
Письменник не лише описував тих жінок, що належали до кола його 

спілкування. Досить часто на сторінках «Щоденника» подибуємо «мимовільні» 
портретні характеристики жінок у кав’ярні, господинь пансіонатів, 
подорожніх, покоївок і т.п. Вони видаються своєрідними мистецькими 
вправами для вироблення й відточення гостроти письменницького ока, 
вдосконалення вміння лаконічно й змістовно творити художній образ. 

Записи «Щоденника» свідчать про послідовне вироблення і постійне 
вдосконалення В. Винниченком особливої художньої методики психологізації 
портрета жінки, що вельми майстерно використовувалося ним в оповіданнях, 
романах й у драмах, де вагому роль відіграє деталь. До речі, простежується 
очевидний зв’язок між «малювання словом» і малярськими вправами 
В. Винниченка, що почалися задовго до 1917 року і активно продовжувалися 
в еміграції, починаючи з 1922. До того ж внутрішній потяг до фарб і пензля, як 
зазначає Г. Костюк, обумовив те «велике вроджене відчуття кольору та лінії, 
яке позначилося на його літературних творах» [20, 183].

Учені (Г. Костюк, Л. Мороз, В. Панченко, Т. Свербілова, С. Михида 
та інші) неодноразово наголошували на вмінні В. Винниченка виводити на 
сторінках своїх творів не просто героїв (героїнь), а створювати типи, моделі 
поведінки. «А які чарівні, привабливі, героїчні, а інколи трагічні й морально 
занепалі образи жінок подають нам твори Винниченка» [21, 18], – писав 
Г. Костюк. Таке стало можливим тільки завдяки глибокому і систематичному 
вивченню жіночої натури: психології, світосприймання, поведінки. Сам 
письменник занотовує у діаріуші: «Цікаво йти за клубочком жіночої душі. Чи 
він довгий, чи це просто дитяча невинність, яка часом може здаватися за тонке 
хитрування» [10, 382].

«Щоденник» В. Винниченка сповнений детальних спостережень 
за жінками, які оточували його, а також тезами-висновками щодо жіночої 
психології, зроблених автором у процесі тривалих роздумів.

В. Винниченко, для якого експеримент відбувався не тільки на 
літературній ниві [28, 34-43], але й у житті, використовував цей метод 
вивчення жіночої натури. Письменник, як пересвідчуємося з нотаток, 
неодноразово використовував гру як спосіб провокації або спонуки до дії, 
тим самим виявляючи певні закономірності поведінки жінок, що пізніше 
використовувалося ним як художній матеріал. До речі, сам В. Винниченко 
щиро говорив про це одній зі своїх «романічних» дам: «З мого боку пояснення 
розмов і всього іншого як [метод] збирання літературного матеріалу» 
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[10, 171]. Іноді прямо зазначав, що ті чи інші спостереження стануть темою 
конкретного твору або будуть використані: чи-то для задуманих, але не 
написаних романів «Шлюб» та «роману зі свого життя» з «усіма так званими 
«гріхами», з усіма «темними» і «ясними» сторонами свого буття» [10, 574], 
чи-то роману «Соняшна машина» [9, 334]. 

Так, зустрічаємо «гру очима», умисну неуважність, холодність 
тону або парадоксальність поведінки з боку автора записок, як, наприклад, 
це стається з Тамарою – юною дівчиною, яка мала легкий флірт з 
В. Винниченком: під час гри у «джокера» письменник вигравав і юна 
візаві почувала себе невпевнено, скуто, бо вважала, що форма розплати 
від пристрасного напарника буде йти врозріз з її моральними принципами. 
Винниченко «мститься» за цю «добродетель»: звільняє її від своєї влади і тим 
самим досягає цілі – дівчина пригнічена і розчарована. Подібну парадоксальну 
тактику як засіб провокації жінки застосовують й герої творів В. Винниченка 
(наприклад, В. Стельмашенко у стосунках зі Степанидою в романі «Божки»). 

Проте у зазначеному вище маємо справу з провокацією 
конструктивною, яка веде за собою відкриття «маленьких жіночих секретів» 
і не має руйнівних для жіночої психіки наслідків. Зовсім інша провокація 
застосовується В. Винниченком відносно щодо Люсі Гольдмерштейн, 
художньо реалізована у п’єсі «Memento», де згорьована мати і самотня, 
непотрібна спокусникові жінка переживає смерть свого сина, усвідомивши 
її пекельну причину. Письменник свідомо, послуговуючись знаннями про 
емоційне начало жіночої психіки, йшов на цей крок з метою знищити в Люсі 
почуття до себе, загострюючи її трагедію як матері, про що свідчить таке 
листовне зізнання: «Я не знаю ще, як ти віднесешся до «Memento», але хоч би 
воно в тобі викликало найлютішу ненависть до мене, найпекучіше бажання 
помсти наді мною і ці чуття дали б тобі полегкість, я …був би радий тому» 
[26, 124].

У «Щоденникові» трапляється також свідоме обігрування 
В. Винниченком ситуацій спілкування з жіноцтвом, при цьому автор ніби 
спостерігає за всім збоку, стежачи за діями свого alter ego на ім’я Ді. На наш 
погляд, це свідчить про постійну роботу свідомості митця, спрямовану на 
пошук, аналіз та закарбовування певного життєвого матеріалу для реалізації 
в художніх творах.

Часто в нотатках В. Винниченка знаходимо констатації тієї чи 
іншої риси, притаманної жінкам, котра з успіхом використовується автором 
для творення певного художнього образу. Наприклад, трапляється такий 
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роздум-висновок щодо жіночої натури: «Що більше Ніна Захарівна зраджує 
чоловіка, то більше стає ніжною, уважнішою до нього, то безсоромніше, 
невинніше й ширше виявляє до нього увагу й любов» [10, 312]. Так само 
робить Діна з роману «По-свій», а сентенції щодо «цікавості жінки до гріха», 
для задоволення якої вона «жертвує свої якості» [10, 346], проілюстровані 
образом Марії Ляшківської – героїні драми «Гріх».

Таким чином, можна говорити, що письменник не просто констатує 
той чи інший вчинок, а намагається прочитати його підтексти, вивести певні 
константи, якими оперуватиме у своїх творах. 

На особливу увагу заслуговують ті спостереження й роздуми щодо 
жіночої душі та натури, які стосуються теми «жінка і любов» та пов’язані 
з цим авторські концепції любові-кохання, шлюбу. Щоденникові записи 
1911 – 1919 рр. репрезентують процес вироблення певного погляду на 
жінку, на взаємовідносини чоловіка й жінки; цей час сповнений шукання 
та творення жіночого ідеалу, аналізуються власні переживання і почування, 
розігруються любовні драми. Саме у цей період відбулося знайомство 
В. Винниченка з Розалією Ліфшиць, що стало знаменним для нього. З цього 
приводу з’являється такий запис: «Я знав. Я непохитно вірив, що буде час, 
коли вся душа моя, як переповнена насінням квітка, розкриється назустріч 
жіночому началу. І буде єдина плоть і єдиний дух» [9, 101]. У наведеній цитаті 
спостерігається прагнення В. Винниченка естетизувати еротичне або 
навіть манера сприймати еротичне як естетичне, принаймні ці дві категорії 
у «Щоденникові» письменника стають взаємозалежними, про що свідчать 
такі вирази «аромат відносин», «поезія стосунків», «еротичний момент», 
«хвилюючі, солодкі хвилі почуття». Цей же принцип спостерігається і в 
оцінці душі жінки, її здатності любити або її темпераментності: «Серце 
гарної жінки – кущ троянди з квітами кохання. Одні квіти у повному розквіті, 
другі вже опадають, а інші ще в пуп’янках, тільки-тільки визрівають» [10, 
455-456]. До речі, здатність жінки самореалізовуватися в коханні, відкидаючи 
«сивочолу мораль», вітається і опоетизовується В. Винниченком, оскільки є 
виявом її природи, а саме природність людини – «чесність з самим собою» 
– центральний постулат етичної концепції автора. Таким чином, еротизм 
трактується письменником як один із принципів етики. Підтвердженням 
цього є такий щоденниковий запис: «Опір її (Нуци) вбиває потяг до неї. Треба 
брати радощі життя весело, не роблячи з них драм, не псуючи кожну втіху 
каяттям» [10, 561]. Так, «добродетель», про яку автор говорить виключно з 
іронією, стає, на його думку, причиною «відсутності темпераменту і затхлості 
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полової сфери» [10, 195] або навіть «не веселості, не соковитості жіночого 
тіла», навіть втрати «фарб жінки» [10, 561], а це породжує нудьгу, котра в 
свою чергу нищить естетизм, а як наслідок убиває еротичні переживання.

Таким чином, В. Винниченкові жінка бачиться насамперед як 
особистість бурхливої, пристрасної вдачі, морально розкута, вільна від 
суспільних забобонів. Такими ж темпераментними, чуттєвими, здатними 
на вчинок є героїні його творів – Орися з «Memento», Маруся з «Базару», 
Наталя Павлівна («Брехня»), Інна з п’єси «Закон», та інші. Саме завдяки цій 
властивості вони сприймаються як модерні героїні або, як зазначала Л. Мороз, 
«сексуально емансиповані героїні» [30, 79].

Не лише слідування певним моральним законам, але й певний 
природний стан жінки (вагітність), за спостереженнями В. Винниченка, 
вбиває в жінці естетичне: «І враз дивне явище: жінка виразно почала 
відмирати, приваба жіночності розтала, лишилася вагітна жінка, яка виконала 
свій акт і тепер не потребує чоловічої любові, вона вже немов би заповнена, 
і її чіпати не можна» або «Факт вагітності Нуци все більше і більше руйнує 
відношення до неї як до жінки» [10, 604] (курсив наш. – М. К.). Видається, 
що це може бути одним із пояснень непривабливості/неестетичності героїнь, 
які чекають дитину (Антоніна з «Memento», Клава з «Записок Кирпатого 
Мефістофеля»). Проте підкреслимо: небажану дитину, яка має позбавити 
мужчину найціннішого – свободи. Ця психологічна загроза провокує 
чоловіка на відторгнення тієї, яка несвідомо йде на цей крок (подібну 
ситуацію спостерігаємо у житті В. Винниченка, коли Люся Гольдмерштейн 
народжує Володіка), тоді як жінка, котра відповідає усім вимогам «нової 
моралі» В. Винниченка («чесна з собою»), вольова і свідомо прагне дитини, 
не викликає огиди, а навіть естетизується та возвеличується письменником. 
Так, наприклад, вагітність і майбутнє материнство Розалії опоетизовується 
В. Винниченком в листах до неї: «Кохо! Ти знаєш, я не раз думаю про тебе в 
цьому стані. Ти вся будеш промінитися материнством. Любов моя єдина, ти 
надзвичайно хороша і чиста» [11, 68].

Такий контраст пов’язаний із диференціаційним сприйманням 
жіноцтва, в основі якого лежить концепція В. Винниченка любові і кохання. 

У записах 1918 року трапляються визначення і обґрунтування 
природи кохання і любові, причому перше – це виключно стихія інстинктів 
і бажань, миттєвість задоволення, котре лишає по собі «сірий попіл». Воно 
нічого не дає інтелектуалові, окрім фізичного задоволення, воно є нудним для 
нього, адже «швидкий погляд жіночих очей наперед розказує все, що стоїть 
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далі за тим поглядом» [9, 312]. У силу своєї примітивності кохання для митця 
є неестетичним, а жінки, які його провокують, сприймаються як приземлені 
і буденні, вони відштовхують «чесного з собою». Натомість любов – це 
складна спільна робота душевного взаємопроникнення, взаєморозуміння, 
але можливе воно лише тоді, коли чоловік і жінка думають і почувають в 
унісон: «Любов – це вростання, це просякнення до найтаємніших куточків 
одної істоти другою…Любов приходить помалу, з стражданням, з буденними 
клопотами, в поросі повсякчасних пригод, приходить непомітно, стає 
господинею і одходить трудно, з муками, з смертю» [9, 334]. На таке почуття 
здатна лише жінка-людина, сильна волею, тобто та, що, за В. Винниченком, 
має виразно окреслені бажання, а у літературному просторі – це жінка-мрія, 
у пошукові якої постійно знаходиться герой митця і який, віднаходячи її, 
змушений в силу природи, а не волі, єднатися з слабкою жінкою, природа якої 
визначається і керується виключно інстинктами. 

Для В. Винниченка Розалія Ліфшиць стала такою жінкою-мрією.  
Вона вражала його своєю цілісністю і багатством душі, викликаючи навіть 
саморефлексії і саморевізії здібностей і душевних почувань, які на позір 
видавалися авторові меншовартісними: «Ти чиста, – в листі від 17.VІІІ. 1914 
року пише В. Винниченко. – Знаєш, чим чиста? Силою своєю і цілісністю 
свого чуття. Не думай, що я брудний, що моє чуття розбивається як-небудь. 
Але я все таки не такий здоровий, як ти» [11, 69].

Можливо, саме через цю складну природу любові і нецілісність 
чоловічої натури В. Винниченко відмовляє своїм героям у віднаходженні 
істинного почуття, осягненні жінки-мрії, котрі за природними і душевними 
якостями стоять незрівнянно вище. 

Вартим уваги є й те, що митець, не маніфестуючи емансипаційних 
поглядів, органічно сприймав жінку як рівноправного і повноцінного суб’єкта 
життя. Для нього вона наділена таким же творчим потенціалом та життєвими 
силами, що й чоловік. У «Щоденникові» В. Винниченко робить запис про те, 
як в одній суперечці з дамою щодо здібностей жінки і її місця у світі, йому 
довелося захищати жінок [10, 451]. 

Подібна позиція підтверджується щоденниковими записами, 
в яких жінка постає індивідуумом, котрий має волю, бажання і 
прагнення, з якими чоловік мусить рахуватися. Так, 23 жовтня 1914 року 
в розпал гострого конфлікту з Розалією Лівшиць, який, напевне, привів до 
тимчасового розлучення (В. Винниченко змушений був від’їхати) і який мав 
би найімовірніше ідеологічний характер, оскільки митець не тільки у творах 
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обстоював концепцію вільного шлюбу, але й на практиці хотів реалізувати 
ідею співіснування чоловіка і жінки як процесу взаємного «розчинення» 
одне в одному. Письменника охоплює сум’яття, бо нелегко практично 
долати стару мораль, яка закарбовувалася у людській свідомості століттями 
і яка обстоюється Розалією. В описі поведінки дружини, яка сприймається 
насамперед як рівна, з’являються акцентовані самим автором дієслова 
вольової модальності: «Значить, вона не хоче бути тою, яку я кличу. Або 
не може… Для мене все одно» [9, 94]. Він усвідомлює, що таке єднання є 
складним і довготривалим процесом, але успіх задуманого буде залежати 
від свідомого вольового напруження і чоловіка, і жінки – двох рівноправних 
особистостей. «Будуча окраса шлюбу є наша, Кохо, – пише В. Винниченко, – є 
те злиття, та воля і творча уважність, якої ми прагнемо і якої з такою мукою 
добиваємося» (курсив наш. – М. К.). У такий спосіб письменник спростовує 
тезу Ф. Ніцше про вторинність жінки («Підкорятися повинна жінка і знайти 
глибину до своєї поверхні. Поверхня – душа жінки, рухлива, бурлива плівка 
на мілкій воді»[9, 59]) стосовно чоловіка, бо спільне життя – це співтворчість 
рівних за духом людей. Для В. Винниченка – це спонука до ревізії духовних 
якостей партнерів, які мусять запалювати і збагачувати один одного. У своїх 
щоденникових записах письменник наголошує на обов’язковій наявності 
непересічних властивостей у жінки і у чоловіка, які б сприяли динаміці 
внутрішнього зростання обох. Ця позиція детермінує такі роздуми: «Так, 
якийсь я жалкий, якийсь буденний стаю в своїх власних очах, коли думаю 
про Розу. Хіба можна любити того, перед ким почуваєш себе таким?» 
[10, 101-102] (курсив наш. – М. К.).

На нашу думку, на вироблення такого демократичного ставлення до 
жінки у В. Винниченка певною мірою вплинула соціалістична література, 
зокрема популярна на той час праця А. Бебеля «Жінка і соціалізм». Саме в 
ній знаходимо твердження суголосні роздумам і переконанням українського 
письменника, зокрема стосовно шлюбу, який А. Бебелем обґрунтовується 
як союз двох вільних особистостей. При цьому чинниками їхнього єднання 
є статева і духовна близькість, що потрактоване дослідником як вищий 
вияв моральності [3, 84]. Більше того, вибудовуючи парадигму розвитку 
суспільства у напрямку до утвердження соціалістичних форм життя на 
противагу буржуазним, А. Бебель бачить жінку як «цілковито незалежну»: 
«Вона не знає над собою навіть тіні панування й експлуатації, вона стоїть 
по відношенню до мужчини як вільна, рівна; вона сама господиня своєї 
долі. Вона виховується так само, як мужчина, за винятком деяких відхилень, 
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що обумовлюються різницею у статі» [3, 288]. Більше того, емансипація 
розглядається як мета культурного розвитку суспільства, як прояв знищення 
ще однієї форми експлуатації, торжества соціалістичних форм співжиття, 
що виражається у висновку цього дослідження: «Класове панування зникне 
назавжди, а разом з ним прийде кінець і пануванню мужчини над жінкою» 
[3, 291]. Така позиція соціалістів імпонувала В. Винниченкові, мала певний 
вплив на формування його світоглядної позиції.

Таким чином, розуміння жінки у світогляді В. Винниченка – це 
складне переплетення традиційного бачення її як темної, стихійної сили, які 
виведені автором під терміном «інстинкти» і розуміння творчого розвитку 
жінки-«надлюдини». У першому випадку жінка виконує пасивну роль, у 
вчинках вона керується підсвідомим і прагне підкорити і обезволити чоловіка. 
Проте у жінки є можливість (так, як і в чоловіка) рухатися в напрямку розвитку 
волі, завдяки якій вона може свідомо будувати власне життя. У такий спосіб 
В. Винниченко прирівнює представників обох статей у правах і можливостях, 
що свідчить про внутрішню свободу митця від суспільних стереотипів, адже 
«хто впевнено почувається з-поміж собі подібних, значно більше схильні 
визнати в жінці рівну, близьку людину. Та навіть і вони з багатьох причин 
хапаються за міф про жінку як щось Інше» [5, 38].

НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ МОДЕЛІ ЖІНКИ: 
ВІД НАРОДНИЦЬКОГО ДО МОДЕРНОГО ІДЕАЛУ

 Серед «нових ідей» або координат модерністського дискурсу, 
окреслених С. Павличко, центральне місце посідала концепція створення 
образу модерного героя. За теорією дослідниці, саме образ «нової жінки» 
був репрезентатором процесу ідеологічного та естетичного оновлення 
української літератури, адже модернізм для неї – це реалізація опозиції 
«патріархальне – фемінне». І хоча головні ролі у цьому процесі відводилися 
письменницям-жінкам, проте не варто ігнорувати новаторські здобутки, 
які представляла література чоловічого дискурсу, зокрема творчість 
В. Винниченка, адже апробація нових ідей, нового погляду на світ були 
пріоритетними творчими завданнями для нього. Саме цей аспект зумовив 
актуалізацію у його художньому доробкові проблеми статі, зокрема проблеми 
жінки, репрезентованої через ретрансляцію нових поглядів на специфіку її 
психіки, суспільне призначення (материнство і творення нових ідеологічних 
і матеріальних цінностей), форми і способи соціалізації (проблема шлюбу і 
вільного кохання). 
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 Новаторство митця в розробці жіночого характеротворення, 
було зумовлене його розчаруванням у патріархальному міфі про жінку – 
товариша, друга й соратника, який руйнувався зіткнувшись із  дійсністю. 
Тому автор часом вдаючись  до пародіювання (оповідання «Заручини» та 
драма «Молода кров»), відверто полемізує з представниками народницького 
дискурсу, подає своє бачення естетичних та ідейно-смислових домінант 
художнього образу жінки, усвідомлює необхідність оновлення системи 
художніх засобів та підходів до його творення.
 Якщо взяти до уваги діахронічний аспект модернізації образу жінки 
у творчості В. Винниченка, то витоки варто шукати у першому друкованому 
оповіданні «Краса і сила» (1902), про яке Г. Костюк писав: «Саме це оповідання 
зіграє в новітній історії української літератури ролю межового каменя, 
межового стовпа між двома літературними епохами» [21, 15]. У творі образ 
головної героїні Мотрі сповнений як модерного ідейно-художнього змісту, так 
і твориться за допомогою нової системи зображально-виражальних засобів.
Дослідники (Л. Мороз, Г. Костюк, В. Панченко, С. Михида та інші) відзначали 
особливу позицію автора у творенні цього характеру й образу, що виявлялася 
у внутрішній ідейно-естетичній опозиції просвітницько-романтичній 
концепції жінки, яка активно продукувалася в народницькій літературі ХІХ ст. 
В. Панченко пропонує дивитися на цей образ як на своєрідну винниченківську 
«модернізацію традиції» [34, 45]. Істинність цього твердження полягає 
насамперед в очевидній внутрішній суперечності світоглядно-естетичних 
концепцій зображення героїні.
 Насамперед відзначимо, що Мотря є героїнею традиційного для 
української літератури мелодраматичного конфлікту – любовного трикутника, 
– але модернізованого завдяки новаторському протиставленню краси (Ілько) 
і сили (Андрій). Він (конфлікт), у свою чергу, дає право говорити про окремі 
позиції автора щодо трактування суспільного призначення жінки, її життєвих 
пріоритетів. У цьому аспекті В. Винниченко стоїть цілком на патріархальних 
позиціях, адже його Мотря зорієнтована на створення сім’ї, що є для неї на той 
час пріоритетним способом соціалізації. Таким чином, автор дотримується 
позиції вторинності жінки по відношенню до чоловіка в питанні суспільної 
реалізації особистості. Поряд із цим, В. Винниченко модернізує традицію тим, 
що дає жінці право вибору посередника, за допомогою якого вона входить 
та існує у соціумі, ставлячи досить гостро питання свободи особистості у 
виборі життєвого шляху, робить рівноцінними представників двох статей.
 Таке поєднання традиційного і новаторського підходів в осмисленні 
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долі жінки визначає специфіку ідейно-смислового навантаження образу 
героїні й зумовлює відповідну систему зображально-виражальних засобів.
 Героїня «Краси і сили» в дусі класичних традицій української 
літератури належить до найнижчих верств населення – вона пролетарка. Ця ж 
схема продиктувала письменникові її ім’я – Мотря. Щодо решти – розгортання 
її особистісних характеристик, – то автор виходить цілком з позиції, що усе 
життя такої жінки сповнене боротьби за виживання, а це накладає відповідні 
відбитки на її зовнішність і характер. Щоправда, ці характеристики не завжди 
відповідають, а то й суперечать стереотипному образові покривдженої 
жінки в українській літературі ХІХ століття [7, 30], адже демонструють 
зміну зображально-виражальних ракурсів з патріархальної «чоловічої, часто 
сентиментальної точки зору» [7, 30], на модерну з акцентом на психологічній 
деталі.
 Саме таке переорієнтування спостерігаємо в портретній репрезентації 
В. Винниченком своєї героїні, де демонстративно організована полеміка з 
І. Нечуєм-Левицьким: «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 мармурових щоках і великі, надзвичайно 
великі. З довгими віями, темно-сірі очі, з яких, здавалось, наче лилося якесь 
тихе, м’яке, ласкаве світло, – то була й уся краса сієї дівчини» [8, 23]. Таким 
чином, романтично-сентиментальну традицію зображення української 
жінки письменник замінює модерною, в якій усі художні прийоми і засоби 
спрямовані на показ «внутрішньої природи» і «внутрішнього життя» героїні.
Психологічні характеристики Мотрі з «Краси і сили» В. Винниченка 
відзначаються внутрішньою суперечливістю позицій самого митця щодо 
жінки. З одного боку, героїня представлена як вольова особистість. Саме 
така тональність задається письменником з самого початку твору. Авторські 
характеристики поведінки жінки свідчать про її суворість і силу: «Коли 
б’ють – не плакала, не кричала, навіть й не застогнала й разу» [8, 28] або, 
захищаючи Андрія, «як вовчиця, в’їлася зубами Ількові в руку» [8, 65]. 
Імпульсивність як провідна властивість холеричності її натури показана 
автором у характеристиці дій, коли вона «нервово й швидко» зривала «з 
голови хустку і пригладжуючи тремтячою рукою чорне, як сажа, волосся, 
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що висмикувалося на всі боки» [8, 22]. Така характеристика прозирає й у 
висловлюваннях інших героїв – претендентів на її серце: «Чортова дівка, – 
подумалося йому, – поки не дивишся на неї – липне; сам почнеш липнуть 
– одлипа» [8, 26]. Такою провокативною поведінкою Мотря змушувала героїв 
виявляти свою слабкість і силу, що давало їй можливість обрати рівного собі 
за духом і волею. Винниченкова героїня «Краси і сили» досить незалежна 
натура, вона бунтує проти стереотипу жіночої покірливості, утверджуючи 
пріоритет власної свободи у виборі коханця або супутника життя: «Я йому 
(Ількові – М. К.) плюю в морду, і піду до його, і буду ходить. На зло тобі буду 
ходить, бо він гарний, а ти – рудий! І ось вам обом, прокляті…» [8, 29].
 Новаторським у створенні цього образу стало й те, що письменник 
через модернізацію мелодраматичного конфлікту звернув увагу на 
амбівалентність жіночої натури, що виявляється у зіткненні інстинктів і 
культури. Мотря тягнеться до Андрія, який уособлює силу, але й має потяг 
до прекрасного, естетичного, довершеного, що у творі асоціюється з Ільком. 
Автор передає це прагнення героїні як вольовий прояв, бо він детермінує 
певну модель поведінки, розгорнуту у «Красі і силі» за допомогою модальних 
дієслів: їй «дуже хотілося обійняти його», «хотілося дивиться на його чудову 
красу, на чорнії брови, у карії очі» [8, 50] (курсив наш. – М. К.).
 Поза тим у розгортанні образу Мотрі В. Винниченко не уникнув 
стереотипів. Перш за все це стосується авторського трактування жіночності. 
Фемінна природа героїні «Краси і сили» виявляється передусім у домінуванні 
інстинктів над розумом: вона за законами природи обирає найсильнішого 
«самця», бо прагне «завмерти коло дужої руки» [8, 50]. У її характері 
поряд із вольовим началом досить потужним є емоційне, що свідчить про 
невротичність її натури. Проте прояви цих особливостей спостерігаються 
лише у відповідних т. зв. «традиційних ситуаціях», коли жінка чекає й відчуває 
моральну підтримку з боку сильного чоловіка. Саме тоді В. Винниченко 
демонструє вияви гострих психологічних станів героїні (чутливість, 
внутрішній біль, жаль, сльози, розпач, відчуття власної слабкості, дитинність), 
яка потрапила у драматичну ситуацію: «У Мотрі наче мороз пройшов по тілу, 
а серце здавило страшним до муки жалем до Андрія, до себе, до своєї щоки, 
що й досі палала, до побитих рук, ніг. […] Андрій […] побачив, як великі 
очі її налилися слізьми, як губи якось по-дитячому скривились і затремтіло 
підборіддя…» [8, 33] (курсив наш. – М. К.) .
 Прояви слабкості, що виявляється через бурхливі емоційні реакції 
(плач), усвідомлюються автором як природно жіночі, на противагу дивній, як 
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для представниці цієї статі, силі духу та вмінню протистояти чоловікам. Це 
видно з реакції, яку викликали сльози коханої в Андрія: «Сі очі, се тремтіння 
тіла, се тяжке ридання Мотрі – тої Мотрі, що тільки злісно-весело сміялась 
раз у раз на всі його бійки та гордо всміхалась на всі його скажені речі, в якої 
він ніколи не бачив і не думав побачить сих сліз, сих скривлених губ, – се все 
було так несподівано…» [8, 33].
 В. Винниченкові видається, що увиразнення таких якостей Мотрі є 
очевидним і єдиним засобом репрезентації її як представниці жіночої статі. 
Чоловічий модерністський дискурс ще не виробив концепції «нової жінки», 
тому митець, очевидно, відчував брак чітких ідейно-художніх домінант 
героїв – представників різних статей. Таке увиразнення жіночності свідчило 
про прагнення прозаїка уникнути ототожнення модерного героя і модерної 
героїні.
 Традиційним у «Красі і силі» В. Винниченка залишається уявлення 
про ймовірні способи соціалізації жінки – одруження. Поєднавшись з 
Андрієм, Мотря послідовно дотримується визначеної моделі поведінки – 
вірної та відданої дружини: «А Мотря з батьком, з сином, з старою матір’ю 
Андрія, спродавши свою й Андрієву хати й грунт, зараз же, як повезли 
Андрія в тюрму, поїхала за ним, повінчалась, і всі виїхали на поселення, куди 
присудили Андрія за «покушеніє на убивство» [8, 66], – демонструючи тим 
самим поведінковий принцип: «ідеальна жінка представлена як «пасивна, 
слухняна і понад усе самовіддана істота» [7, 30]. 
 На відміну від попередників, В. Винниченко здійснює прорив у 
творенні образу жінки, детермінований модерною ідеєю свободи особистості 
– емансипації, звільнення її від суспільних умовностей, свободи рішення та 
вибору, відповідальність за них. Проте суспільні умови, в яких опинилася 
жінка початку ХХ століття, а в ранніх творах митця (оповіданнях) – це 
переважно селянка, що продиктовано винятково його політико-ідеологічними 
переконаннями, робили її заручницею уже вироблених і сталих суспільних 
відносин, у яких провідну роль відігравали чоловіки: «У буржуазному 
суспільстві жінка посідає друге місце. На першому – чоловік, а потім – вона 
[…], – зауважує А. Бебель. – Жінка – упосліджена величина, і в будь-якому 
разі чоловік її повелитель» [3, 79]. Для того, щоб вибороти елементарне право 
на особисте щастя: бути економічно незалежною, реалізувати свій життєвий 
потенціал господині, дружини, матері, зрештою бути особистістю, – їй 
доводиться вступати у неминучий конфлікт із суспільством, що у першу 
чергу представлене чоловіками. 
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 В повісті «Голота» (1905) В. Винниченко виводить низку героїнь, 
що належать до «соціального дна» – Софійка, Санька і Килина. У них є 
спільна властивість: кожна виборює/виборювала право бути визнаною 
суспільством, реалізувати свій життєвий потенціал як жінки, дружини, 
матері, господині. У буржуазному світі «жінка для чоловіка насамперед 
предмет насолоди; невільна в економічному і суспільному відношенні, вона 
мусить розглядати шлюб як засіб для існування, вона залежить від чоловіка 
і стає частиною його власності» [3, 109]. За письменником, єдиний спосіб 
досягнення мети, яку мають героїні, – це «самопродаж», який може мати 
різні форми – від офіційного шлюбу до проституції. У будь-якому разі жінці 
не оминути самоприниження, яке може бути компенсоване лише певним 
рівнем матеріальних благ або соціального статусу. А. Бебель, осмислюючи 
становище жінки в буржуазному суспільстві, ототожнив шлюб, проституцію 
та матеріальну залежність величезної кількості дружин від своїх чоловіків, 
підвівши під ними спільний знаменник, визначений категорією «рабство» 
[3, 27].
 Софійка і Санька змарнували свій життєвий потенціал, адже у 
гонитві за примарним щастям, віддавалися кожному, хто їх кликав. Їх не 
приймає не лише т.зв. «моральне» буржуазне суспільство, але й «аморальний» 
світ «соціального дна» – злодії, п’яниці і т.п. Більше того, вони втратили 
найсуттєвіше – самоповагу, – й саме цей момент найбільш обурює автора 
«Голоти».
 Цим героїням В. Винниченко протиставляє образ Килини – 
бідної дівчини, яка через обставини змушена спілкуватися з «асоціальним 
елементом». На відміну від них вона має мрію, що робить її життя 
цілеспрямованим: бути економічно незалежною, адже «для фізичної та 
духовної незалежності жінці необхідна економічна незалежність. Тільки 
тоді вона не буде більше залежати від благовоління або милості іншої статі» 
[3, 28]. Саме цей фактор стане запорукою її соціалізації – суспільного визнання 
як особистості. 
 Килина – яскрава індивідуальність. У розмові з Андрієм вона чітко 
розставляє акценти у їхніх взаємовідносинах, відводячи собі домінуючу і 
пріоритетну роль: її не задовольняє «романтичне кохання», в якому жінка є 
річчю для задоволення потреб чоловіка, де вона мусить кохати його «за те, що 
молодий та гарне личко має», де він любить себе, а не її. Героїня В. Винниченка 
живе за принципом: «Любитимеш мене, любитиму й тебе» [8, 287]. У цій 
позиції чітко простежується усвідомлення того, що почуття і краса можуть 
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бути товаром у буржуазному суспільстві, недарма ж Килина порівнює кохання 
з працею наймички та проституцією: «Чи не так я оддаю свою працю другим, 
чи не така я наймичка, якою була й до тебе? Хіба я живу? А я жити хочу! І буду 
жить! Продам себе, шлюхою стану, а буду жить! Чуєш?» [8, 287]. Вольова 
Килина уже не та самозречена і упосліджена героїня реалістичної літератури 
ХІХ століття, що потерпає від сваволі чоловіків і залежна від їхнього настрою 
та рішення, вона почуває себе самодостатньою особистістю, про що свідчить 
імперативність мовлення (домінування у мовленні героїні займенника «я»), 
утверджує своє право не лише бути рівною чоловікові, але й відігравати 
вирішальну роль у розвиткові стосунків між статями, диктувати йому свої 
правила поведінки, вимагати від нього поваги до неї: «Я вперед себе люблю, 
а потім того, хто мене любить для мене, а не для себе, для своєї потіхи…» 
[8, 288].
 Модерність цього образу задається закцентованістю В. Винниченка 
на ідеї трагічності жінки в сучасному суспільстві. Автор, продовжуючи 
свою полеміку з традиціями народницької літератури, вибудовує образ на 
внутрішньому протиставленні зовнішнього вигляду героїні і її почувань, 
поривань. У класичній манері В. Винниченко подає портрет Килини 
(стандартний, як для жіночих образів, набір фізіологічних особливостей), де 
через портретні деталі наголошує на традиційних жіночих чеснотах героїні 
– красі, ніжності, сором’язливості, гордості: «Довгі темні вії закрили їй 
очі й кидали невелику тінь на чисті ніжні щоки, на яких якраз посередині 
червоніли два невеличкі, завбільшки в дві копійки, румянці» [8, 268]. Втім 
у такій портретній характеристиці прозирає й новаторський авторський 
акцент на зображенні внутрішнього світу героїні (хвилювання, задумливість, 
гордість), розвиваючи який, письменник далі відтворить складну динаміку 
її внутрішніх драматичних переживань: «Губи, свіжі й горді, були зложені 
якось гірко, брови нахмурились, на щоках грав невеликий рум’янець, високі 
груди підіймалися іноді під довгим, задержаним диханням» [8, 278] (курсив 
наш. – М. К.).
 Тенденції оновлення підходу до жіночого образотворення 
прозирають у моделюванні характеру героїні. Перш за все, В. Винниченко 
наділяє свою героїню силою волі, яка репрезентована внутрішнім прагненням 
здобути свободу від тих обставин і умов, які, вочевидь, принижують її гідність. 
У силу обставин, які зумовлені сталими соціальними моделями поведінки 
представників двох статей, здобути волю (відносну) Килина може лише через 
одруження. Перед нею постає дещо трансформована дилема «Краси і сили»: 
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або одруження з багатим, але зовні абсолютно непривабливим Андрієм, або 
єднання з ближчим їй за духом, сильним і вольовим Трохимом. Посутньо 
ситуацію Килини від Мотриної відрізняє обумовленість вибору не власними 
бажаннями і вподобаннями, а матеріальною детермінацією, що забезпечить 
економічну незалежність, а значить, і свободу особистості. Але навіть і за 
цих умов Килина бунтує проти усталених правил, порядку, утверджуючи 
пріоритет власного вибору, волі.
 Автор робить героїню «Голоти» сильнішою за її обранця – Андрія. 
Передусім ця якість виявляється у ставленні Килини до батька Андрія, котрий 
є уособленням патріархального способу життя та взаємин. Її наречений – 
квола духом людина, абсолютно підкорена тираном-батьком: його думка є 
найвагомішою і визначальною, він керує життям Андрія – відправляє його в 
найми, вирішує питання про створення ним сім’ї і т.д. Килина заочно бунтує 
проти такої ситуації, адже почуває себе особистістю, здатною приймати 
рішення і за них відповідати: «Та що ж ти хочеш, щоб я тобі оддала все життя, 
а ти мене приведеш до свого батька та з його ласкою та розумом жити 
примусиш? Ха-ха! Мені такого щастя не треба!.. Мені неволя вже надокучила, 
я волі хочу…Чуєш? Волі!» [8, 305] (курсив наш. – М. К.). Духовна міць робить 
її «вищою» за Андрія, вона перевершує його своєю вітаїстичною силою. 
 Разом з тим митець говорить про неможливість для жінки вільного 
вибору партнера через соціальну нерівність представників двох статей у 
сучасному йому суспільстві, а шлюб, як єдино можлива прийнятна ним 
(суспільством) форма, перетворюється при цьому у купівлю-продаж, що вже 
саме по собі принижує гідність жінки. Аби показати лицемірство і неморальність 
такої форми єднання представників двох статей, В. Винниченко зіставляє 
такий шлюб із проституцією, в основі якої також лежить принцип обміну 
фізіологічних цінностей жінки (її принад) на матеріальні – гроші. У зв’язку 
з цим В. Винниченко ставить свою героїню у ситуацію, коли, продаючись, 
вона задумується лише про ціну: багатство батьків Андрія, здобути яке 
Килина зможе лише за умови розв’язання конфлікту з майбутньою ріднею, 
або гроші офіцера, але при цьому обтяженість моральними переживаннями 
свого перебування у статусі утриманки. 
 Килина готова прийняти другий варіант і навіть приходить до 
спокусника. В. Винниченко створює динамічний психологічний портрет, 
завдяки якому дізнаємося про індивідуальні властивості характеру та 
темпераменту героїні. На диво визначальною домінантою її поведінки у цій 
ситуації є гордість – якість, яка вербалізується офіцером («Славная моя…
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гордая…пришла» [8, 332]) і через психологічні деталі реконструйована 
автором. Завдяки їй Килина у цій принизливій ситуації продажу тіла 
намагається зберегти суверенність своєї душі, залишитися особистістю, що, 
безсумнівно, свідчить про високий рівень її самосвідомості і незалежності. У 
поведінці, портретуванні В. Винниченко намагається увиразнити цю якість 
і показати її як визначальну в характері Килини, що спонукає її до постійної 
внутрішньої боротьби: «Він хотів зазирнути їй в очі, але вона навмисне 
закрила їх» [8, 332], «Лице її дедалі ставало холоднішим, якимсь напружено-
рішучим. Губи складались якось терпко, твердо, лице знов стало бліде, 
аж жовте, але це надало їй ніби ще більше краси» [8, 334], «Видно було їй 
безмірно тяжко; вона нервово давила собі одною рукою пальці другої руки, 
очі її ніяково ходили по кімнаті, груди важко й нервово здіймались, сама стала 
знов мертво-блідою. Зупинившись, вона подивилась йому в лице, яке стало 
теж спокійніше і дуже здивоване, і, не знаючи, що далі говорити, з мукою 
почала ще дужче давити пальці» [8, 334] (курсив наш. – М. К.). 
 Поведінку Килини на побаченні з офіцером визначає конфлікт бажань, 
властивостей характеру та диктату соціальних обставин, що детермінує шлях 
їх реалізації. В. Винниченко створює складний і багатовимірний характер 
героїні. Її поведінку визначають як усвідомлені бажання (бути вільною), так 
і підсвідомі (сексуальність). Останній момент потребує більш докладного 
осмислення. У з’ясуванні та зображенні питання жіночої сексуальності в 
чоловічій літературі к. ХІХ – п. ХХ століття превалював принцип «жінка – 
це ні що інше, як чоловікове самовираження власної сексуальності» [6, 120], 
що на художньому рівні відбивалося в ототожненні жінки з тілом. Фокус 
репрезентації жінки в такій літературі визначався сприйманням її як об’єкту 
прояву сексуальних бажань чоловіка, що відповідно створювало диктат 
«оречевленості» жіночого образу, закцентованістю на жіночності, провідною 
властивістю якої була тілесність. В. Винниченко в оповіданні «Голота» не 
оминув спокуси вдатися до опису жіночих принад Килини, в якому виразно 
відчутні власне чоловіча інтерпретація жіночого еротизму (сексуальності) 
(автор репрезентує цю характеристику устами панича Олександра): 
«Дійшовши до Килини, він глянув на неї й раптом зупинився. Напівздивовано, 
напів з захопленням обдивившись її поважну, струнку постать з пишними 
грудьми і гордою головою, він зустрівся з її спокійним, глибоким поглядом і 
наче завмер…[…] потім Олександр ще раз озирнув її з голови до ніг, ще раз 
подивився в її променясті очі, які дивилися на його твердо і разом з тим 
приваблюючи…» [8, 299] (курсив наш. – М. К.). Проте тут уже відчувається 
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установка автора на модернізацію цього способу зображення жінки, адже 
продемонстрована вище візуалізація зовнішності відверто психологізована. 
 Таким чином, у межах свого твору В. Винниченко моделює 
патріархальну установку на сприйняття жінки крізь призму тілесності – 
єдино можливого для неї важеля економічного і психологічного тиску на 
мужчину. Утім, на відміну від попередників, В. Винниченко чи не найперший 
намагається проникнути у таємниці жіночої сексуальності та відтворити її 
в художньому просторі, принципово змінивши кут зору на жінку з об’єкта 
на суб’єкт дії (носія певних сексуальних переживань). Так, прийшовши до 
офіцера з цілком усвідомленою метою – продати тіло за свободу, – Килина 
раптом відкривається як чуттєва і пристрасна натура. Палкі поцілунки 
офіцера, його тваринна жага («скажено почав цілувати», «схопив її обома 
руками і притяг до себе») призводять до наростання сексуального збудження 
Килини: письменник послідовно моделює ситуацію внутрішньої боротьби 
свідомого і підсвідомого в людині – моральних норм, закладеним в людині 
суспільством, і любовної жаги – прагнення задовольнити своє лібідо: 
«Раптом вона одхилилась трохи назад, схопила його голову і, подивившись 
в його затуманені очі, дико, несамовито вгризлась губами в гарячі уста 
його й завмерла; потім знов одхилила, знов глянула і знову застигла довгим 
поцілунком. Потім вмить дуже шарпнулась, вирвалась і, одстрибнувши, стала 
на ноги, дивлячись на його якимсь зляканим; п’яним поглядом» (курсив наш. 
– М. К.) [8, 333]. Автор свідомо натуралізує опис вияву сексуальних бажань, 
аби наголосити на їх природності й органічності для людини незалежно від 
статевої приналежності, прирівняти тим самим в органічності проявів своїх 
переживань і задоволення природних потреб чоловіка і жінки. Вперше жінка 
постає не як відсторонена від власної тілесності, а в єдності і взаємозалежності 
тілесного й чуттєвого (фізіології і психіки). Більше того, митець модифікує 
домінантну позицію народницького літературного дискурсу, де жінка 
позбавлена влади над власним буттям, а її тіло є предметом демонстрації 
чоловічої влади над нею. Винниченкова Килина лише на мить потрапляє у 
поле чар офіцера, але тут же змінює пріоритетність ролей у сексуальній грі, 
стає головною: вона виявляє власну жагу і провокує героя на інтенсивність 
вияву любовних інтенцій. Більше того, вона швидше оговтується від цього 
запалу, оскільки спрацьовують рецептори вищого порядку (свідомості) – 
якнайдорожче продати власне тіло, бо це запорука соціальної свободи, свободи 
особистості. Заради неї вона, власне, і затіяла цю любовну гру – своєрідний 
жіночий інструмент керування волею чоловіка (цей спосіб Килина вже 
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апробовувала на Андрієві, спонукаючи його до протистояння з батьком [8, 
288]). Такі ж дії використовує героїня і для того, щоб продиктувати офіцерові 
умови, бо усвідомлює, що її тіло є важелем психологічної дії на чоловіка. 
Саме це, а ще якості морального порядку (самосвідомість, гордість) і сила 
духу, дозволяє Килині змінити соціальні ролі: вона, реагуючи на моральне 
приниження, що звучить у його словах про «стыд», своєю поведінкою 
змушує чоловіка запобігати. Автор у такий спосіб заперечує традиційний міф 
про мужчину – завойовника і жінку – об’єкт завойовування.
 Моделюючи характер Килини, В. Винниченко, одним з небагатьох 
чоловіків-письменників позиціонував себе на боці жінки при розв’язанні 
проблеми її соціалізації жінки-особистості, поставив питання про її потреби 
та вимоги щодо свого обранця, змусив соціум подивитися на жінку як на 
суб’єкта суспільного життя.

Отже, як засвідчує щоденник та епістолярій В. Винниченка, 
письменникові був притаманний модерний погляд на жінку як рівноправну 
з чоловіком особистість, що ставило його в ряд письменників-модерністів, 
котрі презентували у літературі нове бачення жінки. Специфіка переконань 
спонукала письменника до модернізації жіночого образу, що виявляється 
уже в ранніх оповіданнях «Краса і сила» та «Голота». Конфлікти, в 
яких представлені головні героїні Мотря і Килина, мають традиційний 
мелодраматичний характер. Проте, розгортаючи його, автор змінює акценти. 
Жінки набувають ознак суб’єкта: вони наділені правом вибору партнера і 
виявляють неабияку силу духу та волю у досягненні своєї життєвої мети.
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ
ЖІНКА «НАРОДЖЕНА РЕВОЛЮЦІЄЮ»: 

ДІАЛЕКТИКА СОЦІАЛЬНОГО І ПРИРОДНОГО
Початок ХХ століття, на який припадає активна прозова та 

драматургічна творчість В. Винниченка, трактується як культурний 
ренесанс, детермінований соціально-демократичними рухами, що 
набували піку свого розвитку саме у цей період і які стимулювали 
пошук нових соціальних форм співжиття [2, 133]. Цей пошук 
зумовив загострення питання, пов’язаного із самоідентифікацією 
та самоствердженням особистості, свобода і воля якої визначалися 
як рушійна сила у створенні нового суспільства, запорука котрого – 
рівноправ’я кожного з його членів.

Разом із тим соціал-демократична думка спонукала до 
переоцінки соціального статусу представників обох статей. А. Бебель у 
праці «Жінка і соціалізм», відзначаючи прогресивність цієї політичної 
платформи, зауважував: «Зі всіх партій соціал-демократична партія 
єдина, котра включила у свою програму вимогу повного рівноправ’я 
жінки, її звільнення від усякої залежності і пригнічення не з 
агітаторських прагнень, але через необхідність. Звільнення людства 
неможливе без соціальної незалежності і рівноправного становища 
статей» [1, 21]. Саме через це особливого змісту й значення 
набувало т. зв. «жіноче питання», що трактувалося як «одна зі сторон 
загального соціального питання». Зміст цього дискутивного питання 
обертався навколо проблем визначення місця, «яке жінка повинна 
посісти в нашому соціальному організмі» та «яким чином вона може 
всебічно розвинути свої сили і здібності, аби зробитися повноцінним, 
рівноправним і діяльним членом людського суспільства» [1, 10] (курсив 
наш. – М. К.).



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Портрет дружини автора
Полотно, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Портрет жінки
Полотно, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Портрет дружини
Полотно, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Жінка на пляжі
Папір, вугіль.

Жінка на пляжі
Папір, вугіль.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Жінка на пляжі
Папір, вугіль.

Жінка на пляжі
Папір, вугіль.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Жіночий профіль
Папір, олівець.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Жіноча голівка
Папір, олівець.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Дівчина з квітами
Полотно, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

За друкарською машинкою
Картон, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Все, що залишилось
Полотно, олія.

Все що залишилось



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Читання
Картон, олія.
Читання



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

На пляжі
Полотно, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Оголена жінка на березі моря
Папір, акварель.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Портрет дівчини
Полотно, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Жіночий акт
Фанера, олія.



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Виймання колючки
Полотно, олія.
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Формулювання і вирішення цього питання соціал-демократами 
було оригінальнішим і більш глибоким, ніж у «буржуазних жіночих 
рухів» (А. Бебель), вимоги яких оберталися навколо питання рівноправ’я 
з чоловіками, тобто по суті формального зрівнювання представників 
двох статей перед законом і у правах. Соціал-демократи надали проблемі 
глибинності, зартикулювавши «жіноче питання» як питання соціальної 
та суспільної залежності жінки від чоловіка, що випливає, передусім 
із залежності економічної, але тягне за собою і духовну обмеженість, 
неможливість за умов пануючого соціального порядку повноцінно 
реалізовувати свій духовний і творчий потенціал, тобто бути повноцінною 
особистістю. 

Принципові відмінності нового погляду на «жіноче питання», на 
нашу думку, визначили три вихідні тези теоретиків соціал-демократії: 

1. Основою побудови будь-якого суспільства має бути людина. 
Від народження кожна людина є особистістю.

2. Кожна особистість має право на самореалізацію, що 
зумовлено принципом рівності всіх людей, незалежно від класової, 
національної, статевої приналежності, віросповідання, політичних 
поглядів.

3. У процесі самореалізації людина керується виключно своєю 
волею, яка є підґрунтям і чинником її свободи. 

Новий погляд на жінку формується під впливом заперечення будь-
якої нерівності, «окрім тієї, що створена природою у вигляді відмінностей 
між окремими людьми», а з екстраполяцією на проблему статі виливається 
у заборону переступання «природних меж жодною зі статей, адже цим 
вона знищує свою природну мету» [1, 163].

Уточнення вищеназваних позицій викликане бажанням адекватно 
проартикулювати мистецьку позицію В. Винниченка у висвітленні 
проблеми жінки в прозі та драматургії, а також визначити ідейно-смислові 
домінанти та принципи, якими керувався художник при моделювання 
жіночих образів. 

Як зазначає В. Панченко, напрямок мислення і дій, систему мотивів 
і установок людини визначають її переконання як компонент світогляду, 
а «у випадку з Винниченком слід мати на увазі передусім його ранню 
політичну заангажованість» [21, 29]. Дослідник вказує на те, що митець 
«був революціонер-практик, один із чільних діячів української соціал-
демократії» [21, 29], оскільки саме ця політична платформа була «знаком 



306

ЧАСТИНА  ПЕРША

доби, прикметою цілого покоління українських інтелігентів, активне 
громадське життя яких почалося на світанку ХХ століття. Соціалістична 
ідея тоді визначала політичну моду» [22, 30]. У випадку з В. Винниченком 
така тенденція спричинила до міцного сплаву літературної творчості з 
революційною практикою: передові соціал-демократичні ідеї спонукали 
до вироблення особливого погляду на світ крізь призму соціальної і 
політичної боротьби, що, відповідно, впливало на пафос творів митця. 

Але при цьому не маємо підстав говорити про літературний 
доробок В. Винниченка як про політично заангажований, доктринерський, 
адже догматизм і патетичність – це не ті властивості, які можна було б 
приписати «майстру парадоксів». В. Винниченко у прозі і драматургії 
набагато ширший за будь-яку політичну доктрину, оскільки в першу 
чергу його письменницький погляд зосереджений на особистості і на 
питаннях, пов’язаних із різноманітними проявами її свободи, зокрема у 
сфері духовній.

Власне, саме така тенденція зробила українського письменника-
революціонера учасником російського і загальноєвропейського 
«культурного ренесансу», змістові і учасникам якого влучну 
характеристику дав М. Бердяєв – близький В. Винниченкові за духом і 
переконаннями філософ [20, 80 – 88]: «Більшість прибічників і виразників 
культурного ренесансу залишалися лівими, співчували революції, але було 
охолодження в соціальних питаннях, було захоплення новими проблемами 
філософського, естетичного, релігійного, містичного характеру, які 
залишалися чужими людям, що активно брали участь в соціальному русі» 
[2, 133]. 

Творчий доробок В. Винниченка яскраво показує, що для 
митця революція була не лише політичним феноменом, а значно 
фундаментальнішим явищем. Швидше це була «революція духу», 
повстання духу, тобто «свободи і смислу, проти рабства і беззмістовності 
світу» [2, 96], зміст якої формувався і обертався навколо ніцшеанівського 
культу індивідуалізму як єдино можливого шляху до утвердження 
пріоритету особистості, її цінності як єдино можливого і єдино дієвого 
джерела життєтворення. 

Ідея емансипації духу як основного шляху до самоствердження 
особистості реалізувалася у центральній для філософії і художньої 
концепції В. Винниченка тезі «чесності з собою», що була підґрунтям 
для створення або віднайдення «нової моралі». Роздуми письменника 
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оберталися у «сфері полових відносин» і, як зазначав П. Христюк, 
підтверджуючи тезу М. Бердяєва, варто шукати витоки винниченківської 
концепції «чи не виключно в реакції, що наступила після часів російської 
революції» [31, 275]. Вони були викликані, на наш погляд, авторським 
противенством революційній тезі про пріоритетність колективу над 
особистістю, що власне й спровокувало зосередження уваги художника 
на «розвиткові окремої людської одиниці», яка має бути джерелом нової 
моралі.

Таким чином, можна говорити про те, що революційність 
письменника у літературній площині має швидше етичний характер, а не 
соціальний, що й визначає специфіку осмислення та репрезентації теми й 
образу жінки у його прозовому та драматургічному доробкові. 

Насамперед ця особливість авторського розуміння належить 
до поняття емансипації, яке в тодішньому політично-громадському та 
художньому дискурсах стосувалося передусім жінки і включало в себе 
вимогу зрівняння її у правах із чоловіками і створення умов для повноцінної 
самореалізації. Для В. Винниченка це поняття має значно ширший спектр, 
бо стосується особистості, без диференціації за статями. Саме цей момент, 
напевне, зумовив появу твердження про те, що письменника «досить 
мало цікавить питання про жіночу емансипацію» [25, 32 – 40]. Проте 
це не означає, що у творах В. Винниченка немає героїнь т. зв. «нового 
типу». Як зазначає Я. Поліщук, твори митця представляють «складні, 
суперечливі, емансиповані, драматичної напруги жіночі характери; 
власне, як характери вони нерідко переважають своєю внутрішньою 
силою чоловічих персонажів» [23, 155] (курсив наш. – М. К.). 

Характери «нових жінок» В. Винниченко починає вибудовувати 
у малій прозі – оповіданнях «Роботи!» (1903), «Зіна» (1909), «Таємність» 
(1912), поглиблюючи та розширюючи у драматичних творах, які були 
«лабораторією» для експериментів у сфері моралі («Дизгармонія» (1906), 
«Великий Молох» (1907), «Базар» (1910), «Дочка жандарма» (1912), «Між 
двох сил» (1918), «Гріх» (1919)). 

Саме ці твори репрезентують соціологізовану (Сімона де Бовуар), 
суспільно активну жінку, яка тісно пов’язана зі сферою громадських 
відносин і політичних рухів, що для В. Винниченка, на його переконання, 
ототожнювалися з ідеєю революції. 

Докорінний переворот у житті суспільства і людини давав будь-
якій особистості можливість виходу за межі власної трансцендентності 
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і набутті нового соціального значення або, за В. Винниченком, цінності. 
Особливо перспективним це було для жінки, яка через свою природу 
змушена була соціалізуватися за посередництвом чоловіка, для котрого 
цей процес є природною вимогою і природним станом існування 
[4, 210]. За нових умов жінка не лише набувала рівноправного статусу з 
особами протилежної статі, вони призводили у першу чергу до посутніх 
змін у моделі поведінки, світобаченні та світовідчутті і були пов’язані з 
психологічними процесами маскулінізації.

Революційні ідеї, середовище поборників нових суспільних 
відносин давали В. Винниченкові багатий матеріал для осмислення 
проблеми співвіднесення декларованої революціонерами моделі поведінки 
і способу життя й природною сутністю людини. У цьому аспекті на 
особливу увагу письменника заслуговували саме жінки у вирі революції як 
виразні приклади можливості/неможливості кардинальних змін людської 
природи відповідно до вимог нового часу, адже вони є найпригніченішими 
в буржуазному світі і, відповідно, є найактивнішими поборниками 
нового суспільного устрою. Саме жінки були тією категорією людства, 
що найяскравіше могла продемонструвати ті психологічні й моральні 
перетворення, які були детерміновані і обґрунтовані революційною ідеєю.

Насамперед йдеться про фемінність як провідну психологічну 
і поведінкову домінанту жінок, яка почасти трактується як чуттєвість і 
чутливість, ідентифікується як гіпертрофія почуттів і фантазії. Новий час 
і нові суспільні умови вимагали від жінки маскулінізації – підґрунтя для її 
самовизначення як особистості і паритетних стосунків з представниками 
протилежної статі. «Для обох статей, – писав А. Бебель, – було б дуже 
корисним, якби жінка замість зайвої чутливості, яка іноді аж надто 
проявляє себе, мала хорошу порцію гострого розуму і точного мислення, 
замість нервовості та лякливості – твердий характер і фізичну мужність, 
замість естетичного розвитку, наскільки вона взагалі його має, – знання 
світу, людей і сил природи» [1, 162]. 

Отже, новий час вимагає від жінки: 1) раціональності; 
2) логічності; 3) мужності; 4) сили і фізичної витривалості; 5) «активної» 
ерудиції (не лише мати знання, але й активно здобувати їх). З іншого боку, 
рівноправність жінки вимагала від неї активної участі у суспільному 
житті, а відтак перетворювала її з істоти природної в соціалізовану і, 
разом з тим, вимагала від неї постійного розвитку, набуття соціально 
важливих вмінь і навичок. Таким чином, суспільство не лише дає права 
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жінці, але й ставить перед нею вимоги саморозвитку.
В. Винниченка вельми цікавить питання про можливість втілення 

у життя цієї програми і перетворення жіночої природи у відповідності до 
потреб і вимог нового часу і нового світу. Передусім його цікавить процес 
життєвої реалізації задекларованого стереотипу поведінки, шляхи і т.зв. 
«побічні ефекти» його втілення, конфлікти, що супроводжуватимуть 
процес переборення природних задатків людини. 

Власне, такий аспект художнього осмислення психології жінки у 
творах В. Винниченка є основоположним, оскільки лежить у сфері більш 
широкого творчого завдання, яке ставив перед собою митець: пізнання 
людської природи, вироблення системи моральних цінностей і категорій, 
які б не вступали у конфлікт з пориваннями і почуваннями особистості.

До художнього моделювання образу жінки-революціонерки 
В. Винниченко вперше вдається у 1903 році в оповіданні «Роботи!». Постать 
головної героїні Людмили письменник малює у двох планах: соціальному 
(очевидному) та психологічному (прихованому, інстинктивному). 

У першому плані автор зображує типовий набір зовнішніх 
знаків, які свідчать про її приналежність до суфражисток, та особистісних 
властивостей, які виявляються у поведінці та комунікації. Портретну 
характеристику Людмили митець починає із т. зв. «загального плану», 
акцентуючи увагу на видимій цілісності її натури й аскетичності, що 
є прикметами людини нового часу [2, 101], й увиразненює колористикою 
одягу: «…якась висока, струнка, повна жіноча постать, вся в чорному 
й в чорному широкому капелюсі на голові» […] «мовчки сіла на лаву, 
мимохіть протягнувши йому свою, доволі велику, затягнену в чорну 
рукавичку руку» [5, 143 – 144]. При творенні характеру автор зосереджує 
увагу читача на тих рисах своєї героїні, які свідчать про її маскулінність 
– волі, цілеспрямованості, цілісності, твердості й розумові: вона «голосно 
й твердо» стукає у двері, «серйозно й строго» говорить, має «серйозний і 
строгий» погляд «великих сірих очей»; у мовленні переважають наказові 
форми. Очевидно, що В. Винниченко цілковито відмовляється від 
«отілесненого» традиційного погляду на Людмилу, в якому превалюють 
описи жіночих принад. У цьому випадку вона не сексуальний об’єкт, 
а суб’єкт дії (революційної діяльності) – «товариш по боротьбі». 
Письменник-експериментатор йде навіть далі: він не просто приймає такий 
тип жінок, свою героїню він протиставляє розхристаному, вайлуватому й 
нервовому Максиму, роблячи її лідером у суспільній парадигмі стосунків 
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«чоловік – жінка». Людмила дає партійні завдання Максимові, контролює 
його дії, заспокоює і спрямовує його діяльність. 

Таким чином, В. Винниченко визнає контраст вольової і діяльної 
жінки та слабкого неорганізованого чоловіка як незаперечний життєвий 
факт. Недаремно тлом для розгортання сюжету він обирає революційну 
діяльність героїв – це умисне підкреслена автором потреба переосмислення 
суспільних взаємовідносин і взаємозв’язків чоловіка і жінки, вироблених 
буржуазним суспільством. 

Проте майстер психологічних конфліктів, В. Винниченко не зміг 
не поставити питання про «природність» такого лідерства жінки. Цей 
аспект змусив автора звернутися до аналізу латентних неусвідомлених 
устремлінь героїв. 

Так, окрім ставлення Людмили до Максима, зумовленого і 
регламентованого певними ідеологічними (революційними) вимогами 
(сприйняття його як безстатевої істоти «товариша по партії»), 
В. Винниченко змальовує й такі психологічні відрухи героїні, які обумовлені 
її природою. Маємо на увазі ті інстинктивні потреби і прагнення, що не 
детермінуються соціально визначеними нормами. Людмила, вочевидь, 
закохана в Максима – цілковиту їй протилежність, адже його поведінка 
визначається фемінною домінантою: у нього мінливий настрій, він 
імпульсивний та запальний. Любов героїні описана автором як прояв 
власне жіночного: «А вона м’яко дивилась на його і почувала, як бажання 
притулити цю любу голову до грудей і приголубити її, розцілувати її 
росло все більше й більше у грудях і хвилювало її» [5, 150], «Людмила 
з ніжністю дивилась на його червоне лице» [5, 160], «…засміялась 
ласкаво Людмила й промінястими тихими очима мов голубила його» 
[5, 173] (курсив наш. – М. К.). У такий спосіб виявляється фемінне начало, 
жіночність героїні. За З. Фройдом, ця ментальна особливість жінок тісно 
пов’язана з комплексом кастрації, що його переживає дівчинка у дитинстві 
[27, 567]. Саме внаслідок такої психологічної травми вона підсвідомо 
шукає можливостей своєї психофізіологічної компенсації, що виявляється 
або у прагненні мати дитину, або в активізації материнських почуттів 
до чоловіків. Саме у цьому виявляється жіночність, яка співвідноситься 
з такими психологічними проявами, як лагідність, ніжність, турбота, 
милосердя, що у теорії З. Фройда вважається проявом пасивності. 

Людмила сприймає Максима як чоловіка-дитину, а інтимні 
переживання, які супроводжують цей процес, посутньо впливають на її 
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модель поведінки, пом’якшуючи прояви маскулінного і роблячи більш 
виразними власне жіночі якості: «Ї вже сірі очі її не дивились строго, 
гарне, трохи сумне обличчя її мов укрилось чимсь сумним, і вся постать 
виявляла якесь безсилля, непевність і одчай» [5, 148]. Такі прояви 
кохання кардинально змінюють враження про цей образ, адже «соціальна 
маска» (К. Юнг) революціонерки вочевидь суперечить жіночій природі. 
Переживання і прагнення героїні В. Винниченка належать до сфери 
підсвідомого, якому, про що вже неодноразово зазначалося науковцями 
(П. Христюк, Л. Мороз, В. Панченко, С. Михида, В. Хархун, І. Кошова 
та ін.), письменник надавав неабиякого значення при аналізі структури 
особистості визначенню чинників, які регламентують поведінку людини. 

Таким чином, у творі з’являються два «психологічні портрети» 
героїні: один – створений у відповідності до набору тих рис і властивостей 
характеру та темпераменту передової жінки, які вже усталені (навіть 
стали догматичними) у суспільній думці, другий – побудований за 
принципом природності, адже в ньому акцент зроблено на інстинктивних 
прагненнях і потребах особистості, незалежно від соціальної орієнтації 
чи національної приналежності.

Постає питання, чому такий конфлікт соціального і природного 
відтворив В. Винниченко на прикладі членів революційного руху, зокрема 
на прикладі жінки? На наш погляд, відповідь варто шукати в бунті 
письменника проти «революційної аскези», про яку М. Бердяєв, учасник 
російських марксистських гуртків, писав, як про необхідну умову «іміджу» 
революціонера. Разом з тим ця вимога пригнічувала прояви власне 
людського, природного у тих, хто належав до названого вище ідеологічного 
кола, а це вело до «відкидання права особистості на творчу повноту» 
[2, 112]. Н. Михальчук, аналізуючи оповідання «Момент» В. Винниченка, 
для визначення цього процесу застосувала термін Г. Маркузе «додаткова 
репресія» – «додаткове придушення в інтересах панування привілейованої 
групи індивідів», через посередництво якого «суспільство вимагає смерті 
індивіда, а соціальність традиційно визначається як обмеження колективом 
прагнень задовольнити індивідуалістичні біологічні потреби» [18, 40]. 
Герої «Моменту» в умовах екстремальної ситуації знаходять у собі сили 
для деконструкції цих соціальних кодів, реалізуючи своє природне право 
на щастя, яке в даному випадку тотожне задоволенню інстинктивних 
сексуальних потреб чоловіка і жінки.

Таким чином, обстоюючи право людини на повноцінну 
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самореалізацію у новому суспільстві, В. Винниченко зображує жінку-
емансипантку – продукт нового революційного світу, яка в силу обставин 
набуває неприродних чоловічих якостей, проте їй не чужі природні 
сексуальні переживання, що провокують прояви жіночності. Вони-то, 
по суті, і є життєво визначальними для особистості, зумовлені віками 
розвитку людства, і вступають у конфлікт з соціально детермінованою 
манерою поведінки. Таким демаршем письменник, певне, хотів загострити 
питання про необхідність уваги й поваги до природи людини у процесі 
побудови нового суспільства.

З іншого боку, В. Винниченко загострив важливу соціально-
психологічну проблему нового часу: зміну ролей чоловіка і жінки в 
суспільстві, що веде за собою зміни у поведінкових моделях і наборі 
психічних якостей – фемінізацію чоловіків і маскулінізацію жінок. 
Письменника цікавить, наскільки органічним є цей процес, чим він 
зумовлений і які наслідки він може мати. 

В оповіданні «Роботи!» Максим, фанатично захоплений справою 
революції, не помічає тих інтимних знаків уваги, які подає знуджена за 
коханням Людмила, через що їй доводиться вдаватися до фрустрації, 
що виявляється у вимушеній відмові від жіночності, у зв’язку з чим 
єдиною сферою для самореалізації лишається політична боротьба. Таким 
чином, В. Винниченко намагається подивитися на емансипацію не як на 
соціальний феномен, а дослідити психологічні механізми її виникнення. 
У випадку з Людмилою емансипованість народжується за принципом: 
розчарування/відсутність кохання – фрустрація – перебирання «фіктивної 
ролі чоловіка» [30, 49]. Отже, за В. Винниченком, інший бік емансипації – 
це штучно створена необхідність підміни природного самоствердження 
як жінки можливістю самореалізації у суспільстві, – що, як бачимо на 
прикладі Людмили з «Роботи», має драматичний фінал. 

В. Панченко зазначав, що «в таких новелах, як «Голота», «Раб 
краси», «Зіна», «Заручини», «Роботи!», любов постає просто як супутник 
людського життя» [22, 165]. Примітно, що кохання для письменника – це 
природне почуття, крізь призму якого можна не тільки побачити характер 
людини, але й визначити психологічну вмотивованість тих чи інших 
соціальних форм поведінки.

Тему жінки в революції В. Винниченко продовжує розвивати у 
низці прозових та драматичних творів: «Великий Молох» (1907), «Зіна» 
(1909), «Базар» (1910), «Дочка жандарма» (1912), «Між двох сил» 
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(1918), «На той бік» (1919) та ін., – різноаспектно аналізуючи проблему 
жертовності як обовязкову складову революційної діяльності. Означена 
проблема осмислюється митцем як психологічна, при цьому на особливу 
увагу заслуговує мотивація жертовності. Разом з тим митець вдається до 
вивчення психологічної структури особистості, здатної на жертву. 

У творах В. Винниченка зустрічаємося з галереєю образів жінок, 
пов’язаних із т. зв. суспільною справою, революційною діяльністю, 
схильних до жертовності. Письменник по-різному ставиться до них, що 
відбивається у механізмах образотворення та характерології, а це дає 
можливість говорити про динаміку авторського світогляду.

Романтичний образ жінки-революціонерки створює В. Винничен-
ко в оповіданні «Зіна». В основі сюжету твору лежить інтрига, уже 
експлуатована письменником у розв’язці оповідання «Краса і сила»: 
коханий героїні (Антип) – ув’язнений, і жінка мусить піти на певні 
жертви, аби довести непохитність своєї любові й визволити його. Увага 
автора цілком зосереджена на Зіні, образ якої створюється за принципом 
контрасту до образів чоловіків: оповідача, «сильних світу», натовпу 
робітників. Власне побудова цього образу є експериментом В. Винниченка 
щодо модернізації патріархального ідеалу жінки.

Письменник змоделював такий жіночий характер, в якому 
поєднувалася жіночність з проявами маскулінності. Художньою формою 
вияву цього характеру стає психологічний портрет Зіни. В. Винниченко 
використовує наскрізну деталь – сміх, яким «вона бризкала в лице» 
чоловікам-опонентам у відповідь на будь-яке їхнє заперечення чи 
зволікання. Це виразний прояв жіночої сутності, адже сміх – це одна з 
форм кокетування («цей сміх, а за сміхом те лукаве, непохитне і таємне»), 
– і використаний він героїнею як метод маніпуляції. Сміх як вияв гри, 
театральності, сприймається героями-чоловіками як неадекватна реакція 
на серйозні речі, адже їхня поведінка відзначається раціональністю і 
послідовністю. Така алогічність жіночої реакції приводить їх у глухий 
кут і вимагає гнучкого психічного реагування, на що оповідач, як типовий 
представник чоловічої статі, що звик раціонально і виважено діяти за 
вже виробленими поведінковими моделями (недаремно у тексті наведено 
математичну модель), нездатен. Як наслідок, він пасує і підкорюється 
героїні. «Але, коли раптом вона бризнула в лице мені сміхом, коли схопила 
мою шапку й натягнула її аж на ніс мені, я мусив признатись, що на цей 
раз вступати з нею в дебати було б зайвою річчю. Коли б вона, скажемо, 
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– зазначає оповідач, – розсердилась, я б знав, що сказати: я б спокійно, з 
вибачливою посмішкою довів би їй, як два рази по два чотири, що гнів її 
безпідставний і що я маю право робити так, як мені хочеться. Коли б вона 
засмутилась, то я б ласкаво, трошки іронічно, показав би їй, що через таку 
дурницю сумувати не годиться. Але вона сміялась, насувала мені шапку на 
ніс і ні на крихту не припускала, щоб мої слова були продуктом серйозної, 
твердої думки» [5, 476].

З наведеного уривку очевидно, що герой В. Винниченка є носієм 
патріархального ставлення до жінки, де чоловік – лідер, провідник, 
сильна особистість, вона ж – емоційна істота, рішення якої (представлені 
через емоційну реакцію (гнів або сум)) піддаються коригуванню або 
запереченню з боку мужчини. Автор іронізує зі свого героя, заперечуючи 
таку модель сприймання жінки. 

Зіна спонукає вайлуватого і неспішного оповідача (бо, бачте «я 
родився в степах», де «перш усього, немає хапливості») до конкретних дій, 
до руху. Вона заряджає його своєю енергійністю, яка тотожна вітаїстичній, 
життєтворчій силі (в описі її поведінки переважають дієслова, що створює 
ефект динамічності) : «…ця дівчина щоранку влітала до мене в кімнату, 
нашвидку струсювала мою руку, бризкала в усі кутки сміхом та словами, 
хапала мене за рукав і з такою хапливістю витягала на вулицю, ніби в 
тому будинку починалась пожежа» [5, 475] (курсив наш. – М. К.). 

Разом із тим портрет героїні має романтичний ореол: Зіна – 
білявка зі «світлим лобом», над яким «волосся лежало, як положена 
золотиста пшениця після бурі», із «чудовими», «зеленкуватими очима» 
[5, 475]. Її краса вражає чоловіків, викликає особливу реакцію, коли 
«холод іде з грудей у руки і ноги». Перед нами постає образ незвичайної 
дівчини – «утвореної зовсім по другому методу, ніж усі люди» [6, 476] – 
красивої, темпераментної, енергійної. Остання властивість її характеру 
вимальовується автором у зв’язку зі справою визволення Антипа – її 
нареченого – з в’язниці, куди він був кинутий за революційну діяльність. 
Вимушена їхати за дозволом на звільнення коханого до чергового 
«сильного миру цього» у Х…., вона спонукає оповідача її супроводжувати 
– бути мужчино-нянькою. Видається, що незважаючи на всю свою 
енергійність і сміливість, перед нами звичайна дівчина, яка у певних 
етико-соціальних аспектах залежна від чоловіка. Втім це враження 
заперечується вчинком Зіни, котра на шляху до визволення нареченого 
зіткнулася із забастовкою робітників залізниці. Романтична натура, 
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натхнена ідеалами соціалістичного ладу, в якому люди будуть кохати 
лише раз, свідомо відмовляється від можливості порятування Антипа, 
жертвуючи особистим щастям на благо суспільного. Знаючи, що коханий 
оголосив голодування і може не протриматися до її приїзду, вона все ж 
таки не просто підтримує робітників, а надихає їх на боротьбу, закликає до 
опору і відстоювання своїх прав.

Легковажна і життєрадісна Зіна в момент загострення соціальної 
боротьби виявляє неабиякий ораторський хист, волю, рішучість і мужність, 
чим неймовірно дивує оповідача й робітників. Героїня виявляє лідерські 
якості, звертаючись до залізничників, її постава і поведінка говорять про 
харизматичність і силу духу, незвичну для жінки. Оповідач Зіну-оратора 
порівнює з Наполеоном: «Я глянув на трибуну й завмер: там стояла Зіна. 
Склала по-наполеонівськи руки на грудях, підвела голову вгору і звисока 
мовчки дивилася вниз. Волосся буйно-золотистими хвилями бігло під 
заломлений капелюх, очі одсвічували чимсь натхненним, але спокійний 
і рішучим, на губах знайомий лукавий усміх. Поза людини, яка знає, що 
робить і що з того вийде» [5, 484] (курсив наш. – М. К.). 

Зіна майстерно керує настроями натовпу: раціонально й логічно 
доводить необхідність страйку, змушує робітників відчути в собі сили для 
цього кроку. У цей момент питання особистого щастя для героїні стають 
другорядними. Вона виходить за межі свого «я», перетворюється на 
суспільну одиницю, сили якої, у відповідності до ідеологічних переконань, 
екстрапольовані на соціум. 

Складнішим і неоднозначним є образ Катрі з п’єси «Великий 
Молох» – «дівчини, – за словами Л. Мороз, – яка є надто далекою від 
українського традиційного образу» [19, 41]. Ефект такої «далекості» 
досягається автором завдяки контрастові поведінки, позицій, світогляду 
Катрі до жінок т. зв. традиційного штибу. Насамперед це Олена Максимівна 
– мати Зінька; її життєві цінності обмежуються і визначаються родинним 
колом. Саме через це вона наполягає на одруженні Зінька з Лесею, адже 
це й фінансовий порятунок їхньої родини і стабільне майбутнє її сина; 
вимагає розпочати лікарську практику. Той світ боротьби, пошуку нових 
цінностей, у вирі яких опинився її середній син, вона сприймає іронічно 
(«І я колись з твоїм батьком бігала так, як Наталя, а тепер, бачиш, на 
кухні сиджу…») [8, 51], як швидкоплинне, протиставляючи його вічному 
– родині, що тотожна поняттю природа: «Говорю тобі серйозно, Зінько, 
повір мені: нема найвищого обов’язку, як обов’язок перед природою. 
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А природа велить чоловікові плодитись і множитись. Людина м у с и т ь 
жити сем’єю, все може розпастися, і государство ваше, і общество, а сем’я 
буде жити, бо як не буде сем’ї, не буде й людей. Оце найвищий обов’язок» 
[8, 39]. 

Олена Максимівна, таким чином, обмежена інтересами й 
потребами родини, вона є носієм і виразником «вічних» цінностей. Її 
донька Наталя – гімназистка, – бере активну участь в різних політичних 
зібраннях. Проте туди її веде романтизм і максималізм юнацького віку, які 
з часом, як справедливо зазначає її мати, зникають і жінка повертається у 
звичне життєве коло: родина, діти, чоловік.

Виразно контрастною до образу Катрі є образ Лесі. В. Винниченко 
зіставляє цих героїнь не лише як два типи жіночих характерів, але й як 
два способи реалізації життєвих сил, дві форми організації людського 
існування. Леся є уособленням патріархальщини. Вона є втіленням 
традиційного ідеалу жінки – нареченої, дружини. Їй притаманні лагідність, 
ніжність, рівновага, умиротворення, уміння розрадити і заспокоїти: Зінько 
називає її «кроткой голубіцей»; авторські ремарки моделюють властиво 
традиційні жіночі психологічні реакції та моделі поведінки («тихо», 
«шепотом, жагуче, з мукою», «тихо й сумно», «гладить по голові», «сумно 
й ніжно»). Її кохання є, за характеристикою Олени Максимівни, «якесь 
стародавнє», від такої любові помирали [8, 52]. Крайнім виявом цього 
почуття є готовність Лесі розчинитися в Зінькові, повністю підпорядкувати 
своє «я» його прагненню самореалізації. Проте вона не слабка людина: 
її сила в можливості бути корисною чоловікові, рятувати його і служити 
йому: «Я можу бути дужою… Я можу бути страшно дужою! Я вас оповию, 
обгорну вашу душу своєю любов’ю, я диханням своєї душі зігрію ваше 
серце й воно теж буде жити…» [8, 45]. 

В. Винниченко зображує Лесю як уособлення інтуїтивного, 
емоційного, що зазвичай асоціюється з жіночою природою. Виразником 
цієї ідеї стає образ музики, традиційний для модерної літератури прийом 
психологізації, неодноразово використаний О. Кобилянською для 
показу багатого внутрішнього світу жінки та естетизації її переживань. 
У В. Винниченка завдяки музиці Леся передає гостроту власних 
душевних переживань, але разом з тим використовує музику як засіб 
впливу на екзальтованого й чутливого Зінька, викликаючи катарсис: 
«Через якийсь мент чується музика, ніжна, тужлива, плачуча. Зінько 
схоплюється й напружено слухає. Звуки то жагуче ридають, кричать, то 
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безсило затихають і стогнуть сумно, безнадійно, то знов з обуренням, з 
гнівом рокочуть, вимагають, кричать. Зінько, впившись руками в коліна, 
напружено слухає, потім помалу безсиліє, відкидається на спинку канапи 
й не рушиться. Вмить, стріпнувшись, злісно б’є кулаком себе по коліні, 
здавлює голову й застигає. Згуки тихі, вмовляючи крадуться і пливуть 
по кімнаті» [8, 57]. Через музику прочитується духовна сутність Лесі як 
уособлення хутірського способу життя в момент суперечки Зінька і Катрі, 
загострення головної конфронтації «ми» і «я», що становить центральний 
конфлікт драми.

Цілковитою протилежністю їй постає Катря – людина народжена 
новим часом. Характер цієї особистості формувався під впливом 
революційних ідей, навіяних Ф. Ніцше і К. Марксом, в центрі яких – 
вольове прагнення людини вийти за межі своєї природи, дати суспільству 
нові цінності. Досить вдало цю специфіку культурного простору окреслив 
Остап, старший брат Зінька, колись переконаний революціонер, а тепер 
– індивідуаліст-епікуреєць, песиміст, бунтар проти будь-яких обов’язків – 
розчарований у можливості революційного вдосконалення людини, через 
очевидну невідповідність проголошуваного реаліям. Він сказав: «Краще 
виражай інтереси пролетаріату, ніж інтереси самця» [8, 32].

Катря у п’єсі стає уособленням, навіть символом, моралі нового 
часу. Способом свого життя, кардинально протилежного хутірському, 
уособлюваному Лесею, проголошуваними ідеями, вона є виразником 
нових життєвих орієнтирів, нового способу життя. Катря має інші ідеали 
і життєві сили, від пересічну жінку. Вона, не притлумлюючи природні 
інстинкти (адже їхні стосунки з Зіньком мають любовний характер), є 
соціально спрямованою особистістю. Для В. Винниченка цілком очевидно, 
що під впливом суспільних змін відбулося психологічне переорієнтування 
жінки: вона бунтує проти людської природи, сутність якої, за З. Фрейдом, 
складає інстинкт самозбереження та сексуальний потяг («інстинкт твого 
«я», інстинкт самця, інстинкт того дикаря, що за кістку міг загризти 
свого товариша»), утверджуючи ідеали «нового інстинкту» – служити 
людям (колективу). Її не влаштовує й соціальна обмеженість жінки. Катря 
категорично заперечує патріархальний ідеал жіночності, коли за єдине 
пристрасне бажанням жінки визнається прагнення «любити чоловіка і 
бути коханою, захоплюватися ним і служити йому, і навіть творити себе за 
його образом і подобою» [30, 150]. Героїня іронізує над такою позицією, 
виразником якої є Леся – «пушиста самочка», – що мріє «кохати, кохатися, 
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вийти заміж, звити кубелечко і вмерти» [8, 23]. Катря міркує не як жінка, а 
як особистість, яка відчуває у собі сили перетворювати світ і будувати нове 
суспільство. При цьому В. Винниченко не вдається до розмивання обрисів 
жіночності цього образу, вони присутні віртуально: Катря залишається 
привабливою і жаданою, що зрозуміло з потягів і бажань головного героя. 
У свідомості Зінька Катря – це урбанізований світ, «шумний, великий, 
дужий» та «шумний, неспокійний, заклопотаний, жорстокий» [9, 24], 
у якому превалює рух, гострота й швидкість емоційних реакцій, збудження, 
яким наснажена молода душа, на противагу «тихому плесу» хутора. Його 
душа роздвоєна між жінками, які є уособленням двох способів існування, 
двох орієнтирів – спокою і порядку та руху й перебудови. Зінько однаково 
сильно прагне бути і з Лесею, яка дає йому внутрішнє заспокоєння й 
рівновагу, і з її антиподом – Катрею, котра спонукає його до боротьби, до 
змін. Однаково негативну реакцію викликає в нього «кротість» першої і 
позиція «женщини з обов’язком» – другої  претендентки на його серце.

Таким чином, письменник робить суттєвий внесок у аналіз 
психологічної структури жінки-емансипантки: її суспільно зорієнтована 
позиція не вимагає заперечення і не обов’язково є запереченням жіночності 
та сексуальної привабливості.

Визначаючи психологічну структуру героїні п’єси «Великий 
Молох», Л. Мороз акцентувала увагу на очевидних садистських 
схильностях Катрі, які прозирають у її монологах: «Ці патетично 
виголошені вимоги до кожного бути суперменом. Ніби ж то і для блага 
всіх і кожного поєднуються […] з нелюдською жорстокістю, чи не 
спартанським розумінням буття […]. Вона розуміє біль лише тоді, коли 
боляче їй» [19, 41]. Вочевидь, на перший погляд так і є, бо Катря стає у 
крайню опозицію до індивідуаліста Остапа, який заперечує соціальність 
людини, спираючись лише на біологічний фактор. Проте образ цієї героїні 
має свою внутрішню динаміку, обумовлену авторськими рефлексіями.

Як уже зазначалося, Катря є виразником і носієм комплексу певних 
оригінальних ідей нового революційного часу, які переосмислювалися і 
адаптувалися В. Винниченком у процесі становлення власної життєвої 
філософії. Насамперед мова йде про зіткнення інтересів колективного й 
індивідуального. Власне саме для цього автор наочно, хоча й дещо штучно, 
демонструє таку конфронтацію, вводячи мотив ревнощів, через які Зінько 
не хоче допомогти ймовірному Катриному залицяльникові Василеві. Його 
дріб’язкові ревнощі, які не мають реального підґрунтя, є лише приводом 
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для розгортання конфлікту «я» і «ми», «людини» і «Молоха».
Це драматичне протистояння переживав не лише В. Винниченко. 

Його гостроту відчув і М. Бердяєв, котрий, подібно до українського 
письменника, «виявляв в них (революціонерах – М. К.) нелюбов до свободи, 
заперечення цінності особистості» [2, 97]. Це був прояв «тоталітаризму 
російської інтелігенції. З підкоренням особистого сумління груповому, 
колективному», адже, як писав філософ, «тенденція пригноблення 
особистості була завжди» [2, 113]. 

Катря стала виразником і пропагатором такої тенденції. У її образі 
та промовах все більше стали прозирати риси жриці Великого Молоха: 

 життєва установка на страдництво як провідна 
світоглядна орієнтація, що виявляється у вимозі поступатися особистим і 
терпіти негаразди «во ім’я людей і життя». Це поширюється як на особисте 
життя, за Сімоною де Бовуар, «диво самозречення» [3, 239] (відмова 
від щасливого подружжя з Зіньком, оскільки він має альтернативну 
Катриній позицію), так і стає вимогою у стосунках з іншими, що по суті 
є вимогою жертви заради ідеї. У цьому виявляється ще одна ознака 
«нетрадиційності» цього жіночого образу В. Винниченка;

 фанатизм, що виявляється у беззаперечному слідуванні 
ідеї та тим рішенням і потребам, які висуває колектив (для Катрі «революція 
– це релігія» [3, 104]). Бунтарське око Зінька безпомильно визначає цю 
якість як «фанатизм, вузость, сектантство»;

 максималізм у відстоюванні догм «нової віри» 
виражається через агресивність (в ремарках превалює визначення її 
поведінки як «сердито», «гнівно») і садизм у суперечках з Остапом (Катря 
беззастережно нагадує йому про психічну хворобу);

 екзальтованість, що виражається через систему 
риторичних окликів і питань, якими рясніють промови героїні: «Неправда, 
що ми хочемо вбити «я»; неправда, бо ми не такі сліпі, як ті, що хотять 
убити «ми». Ми хочемо зробити «я» великим, як «ми», широким, як «ми», 
дужим, як «ми». Молох? Да, «ми» є Молох, але великий, прекрасний 
Молох! […] [8, 85-86];

 ейфорія. «Нова релігія» забезпечує емоційну гостроту 
сприйняття Катрею світу, сповнює її любові до світу і людей, завдяки якій 
вона долає страх від усвідомлення миттєвості свого буття. Цей внутрішній 
стан адекватний станові фанатика, готового до самопожертви: «Момент, 
один момент, завтра може не буде мене, може все по-старому буде, 
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а сьогодні, зараз, я люблю цих людей, люблю жадно, страшно, Зіню, і я 
дякую за цей момент життю…дякую!» [8, 87] (курсив наш. – М. К.).

 розмивання особистості героїні шляхом трансформації 
«я» у «ми», розчинення індивідууму у божестві, перед яким схиляється, 
цілковите ототожнення себе з ідолом: «Для вас Молох – страховище, 
а для мене – прекрасний, великий бог, який дає мені м о ї радощі, м о ї 
муки, життя м о є. Для вас Молох – чужий, а для мене він – рідний, бо 
я сама – Молох, сама – жива частина його, а ви – одброс його» [9, 71]. 
Усі промови Катрі ведуться від імені Великого Молоха, внаслідок чого 
вона сприймається як медіум і речник «божества», автор практично не 
демонструє індивідуальних властивостей характеру героїні, акцентуючи 
лише на тих, які сформовані внаслідок соціалізації особистості;

 месіанізм, який детермінується переконаністю героїні в 
необхідності навернення коханого до сповідуваної нею релігії як єдиного 
засобу порятунку його душі: «Я не насильства над тобою хочу, я хочу, 
щоб твоє «я» стало таким широким, що проглинуло б твою ненависть до 
Василя, щоб воно потонула у ньому, щоб ти сам зміг стати таким великим, 
як «ми»…[…] Влізь у Молоха всею кров’ю своєю, й розтопись у ньому, і 
стань сам Молохом!» [8, 72-73].

Властивостями свого характеру, виробленими під впливом 
революційних ідей, Катря протиставляється не лише млявій і 
саможертовній Лесі, але й роздвоєному Зінькові. Вона рішуча й 
категорична у своїй діях і судженнях, не припускає проявів духовної 
слабкості й вагань, гостро засуджує їх у інших. Більше того, героїня 
виявляє неабияку волю в боротьбі за душу Зінька, за його перетворення. 
Якщо Леся є втіленням доброти і лагідності, розраджує Зінька, то 
Катря примушує його бути сильним і вольовим. Почуваючи себе 
такою, вона вимагає наявності або вироблення відповідних якостей 
характеру і в коханого. Саме в цьому виявляються садистські установки 
«нетрадиційної героїні». «Буду учить!» – відповідає Катря безвольному 
і охопленому сумнівами Зінькові, адже лише через подолання своїх 
внутрішніх недоліків можна досягти цілісності. Спочатку діями жриці 
Молоху рухають виключно інтереси «релігії»: вона прагне навернути 
у її лоно ще одного прибічника. Саме через це розмови між Зіньком і 
Катрею мало схожі на спілкування закоханих, швидше – це зіткнення 
двох позицій, двох суджень, де чоловік захищає своє право на свободу. 
В. Винниченко практично не приділяє уваги інтимним почуттям своїх 
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героїв, бо його цікавить питання ширшого морально-етичного порядку: 
як поєднати колективне та індивідуальне? Проте, розвязуючи для 
себе цю проблему, драматург задумується над тим, чи є Зінько дійсно 
вільним. Відповідь він доручає жінці.

Митець вдається до динамізації її образу, бо актуалізується 
питання, як стати щасливим, отримати життєву втіху. Після «чищення 
душі», під яким розуміємо переосмислення Катрею позиції, ревізії 
цінностей, які вона проповідує, усвідомлення причин конфронтації із 
Зіньком, вона позбавляється лику адепта Молоху. Тепер її дії набувають 
нового змістового наповнення та нових орієнтирів: Катря прагне, аби 
Зінько дорівнявся до себе, став цілісним, лише тоді вона зможе злитися 
з ним «душею», що і є вищим проявом кохання. Героїня стала носієм 
та виразником винниченківської концепції любові, за якою «любити 
одночасно можна тільки одного. Врости можна тільки в одну душу, і одна 
душа тільки може прийняти всю істоту до кінця» [12, 334].

Разом з тим вона стає й ретранслятором авторської концепції 
«чесності з собою», що коригує твердження Т. Свербілової про те, що 
«ідея «чесності з собою» у героя Винниченка з п’єси в п’єсу моделюється 
виключно у формах чоловічого типу свідомості» [24, 34]. Катря вимагає 
від Зінька: «А коли ти так любиш своє «я», чом же ти не любиш його 
так, щоб не боятись того, що скажуть всі…» [8, 85], «Живеш на світі? Ну, 
так живи ж коли так, жадно живи, глитай життя, рвись за ним, купайся в 
ньому, плач, смійся, кричи… А не можеш, питаєш, для чого жить, ну, так 
будь же чесним, застрілись, утопись, іди собі від цього життя, яке тобі, н і 
б и надокучило…» [8, 86]. Саме ця концепція спонукає героїню захищати 
коханого на імпровізованому суді, обороняючи право індивідуума 
на волевиявлення. Жриця Молоху, таким чином, захищає так звану 
гуманістичну революційну етику, опонуючи тоталітарному нівелюванню 
особистості, який обстоює Абстракт. 

Проте фінал п’єси у майстра парадоксів В. Винниченка 
цілком несподіваний: Зінько – переможець і переможений, бо все-таки 
йде на службу Молоху. Не останню роль у цьому відіграло Катрине 
(концептуально – винниченківське) устремління «злитися з ним душею». 
Як зазначає М. Естер Хардінг, таке поєднання закоханих «дещо більше, 
ніж просто акт фізичної сексуальності, завдяки якому знімається напруга 
і досягається біологічна мета, відтворення нащадків. Воно зачіпає 
найбільш потаємні інстинктивні глибини – сфери, що виходять за межі 
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свідомої особистості. Задоволення сексуального бажання злитися воєдино 
з коханим, посиленого проекцією образу душі, вимагає, аби зрікся себе і 
свого обмежено особистого і прийняв у себе іншого. Це означає певного 
роду духовну смерть» [29, 156] (курсив наш. – М. К.). Що, власне, і стається 
з Зіньком, котрий «прийняв у себе» Катрю – жрицю Молоха.

Отже, В. Винниченко в образі Катрі представляє тип «нової жінки», 
яка виходить за межі своєї природи: стає суб’єктом дії, заперечуючи в 
такий спосіб головну властивість жіночої сутності – пасивність, вона 
стає носієм «вищих цінностей» та ідей. Окрім того героїня силою духу, 
волею, здатністю до самоаналізу протиставляється роздвоєному Зінькові. 
Саме вона, всупереч твердженню про те, що жінка «веде його [чоловіка 
– М.К.] у морок іманентності; оболонку пітьми» [3, 174], виводить героя 
за межі його трансцендентності, даючи йому життєву ціль і допомагає 
подолати як внутрішні конфлікти, так і протистояння з суспільством.

У п’єсі «Дочка жандарма» В. Винниченко виявляє ще більше 
тенденційності у відстоюванні права жінки на суспільну самореалізацію. 
Він послідовно показує складний процес ламання стереотипів чоловічої 
свідомості, навіть «заплідненої» новими прогресивними ідеями.

А. Бебель писав, що «рівноправна участь чоловіка і жінки у 
розбудові соціалістичного суспільства – це шлях до подолання пережитків 
капіталістичного світу, в основі якого лежить принцип гноблення, що 
виявляється у різних формах – від економічної до сексуальної несвободи» 
[1, 5]. В. Винниченко прагне дослідити, наскільки це органічно для 
маскулінного дискурсу. Для цього письменник обирає парадигму 
опозиційності головної героїні до представників чоловічого світу, 
руйнуючи установку сприймання жінки як Іншої (С. де Бовуар). Оля 
протистоїть і членам революційного гуртка робітників, однією з лідерів 
якого вона є, і Корольчукові, котрий прагне з нею одружитися, і батькові-
жандармові як політичному опонентові.

У першому випадку має справу з руйнуванням героїнею 
стереотипу жінки як підлеглої особи [3, 185]. Оля разом із Гнатом і 
Василем, бере на себе відповідальність за долю робітничого страйку, 
шукає логічного й раціонального виходу з ситуації протистояння влади 
і залізничників. На противагу Гнатові, вона досить рішуча у прийнятті 
рішень, є прихильницею руху й кардинальних дій у боротьбі. 

Саме такі войовничі, лідерські якості її характеру змушують 
Кузьму засумніватися в її жіночності: «Яка з неї жінка? […] Що то за 
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жінка, як вона вроді хлопця з револьвером ходить». Подібну думку у 
формі докору висловлює і її коханий Корольчук, переконуючи героїню в 
нестатечності її способу життя: «Іди лучче, Олю, додому. Подумай сама, 
що ти робиш. Чи це личить це тобі… Ну хай ми, мужчини, робітники…». 
Йдеться про несприйняття чоловіцтвом її поведінки, в якій домінує 
непритаманна жінці, за традиційними уявленнями, агресивність. Але, 
«дбаючи про свою людську гідність», героїня «аж ніяк не сподівається 
піднестися в думках представників другої статі». Більше того, своєю 
поведінкою вона заперечує один із важливих законів взаємодій статей: «…
щоб сподобатися, треба відмовитися від проявів самостійності». 

Друга опозиція, Оля – Корольчук, створена автором, аби 
продемонструвати докорінну зміну життєвих орієнтирів жінок, що 
прагнуть вийти за межі своєї природи. О. Вейнінгер зазначав, що «власне 
жіноча істота не знає ні логічного, ні морального імператива. Слова: 
закон, обов’язок, обов’язок щодо себе порожній звук для жінки» [4, 193]. 
У зв’язку з цим жінка приречена набувати будь-якої моральної та соціальної 
цінності лише віддзеркалюючи чесноти чоловіка. 

Героїня п’єси В. Винниченка має благородну мету – визволення 
робітників з-під гніту капіталістів, і та невелика перемога, яку можуть 
здобути страйкарі під її керівництвом, є найважливішою подією в Олиному 
житті. У жертву їй (меті) героїня приносить особисте щастя, втілене у мрії 
про родинне життя з Корольчуком. Максималістка за своїм характером, 
вона не визнає ультиматумів з боку нареченого, котрий пропонує свої 
послуги машиніста замість весілля. Навіть більше: героїня в ім’я справи 
готова принести в жертву своє життя, бо, перебуваючи на межі життя і 
смерті, змушує коханого дати їй «найбільшу радість» – виконати свій 
обов’язок перед страйкарями і привезти допомогу з Горохового навіть 
ціною її життя.

Таким чином, перед нами цілковите заперечення чоловічого 
ідеалу – жінки, котра «любісінько» терпить владу чоловіка, яка «не 
приймає беззастережно його ідей», а поступається «його доказам», яка 
«виважено» чинить опір, «аби кінець кінцем дозволити собі переконати 
власне себе» [3, 200]. Це особистість, яка має високі ідеали, загострене 
почуття честі і відданості справі, мужність котрої сягає найвищого прояву 
людської екзистенції – здатності до самопожертви [26, 14].

Третя ситуація опозиціонування героїні чоловічому світові має 
ідеологічний характер: Оля протистоїть своєму батькові-жандармові 
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як представникові ворожого табору. Разом з тим це ще й бунт доньки 
проти тоталітарної влади батька, котрий до одруження дівчини є її 
«богом»: він прагне керувати її вчинками (наказує повернутися додому); 
у його руках перебуває її життя, що яскраво представлено автором у 
ситуації протистояння озброєної доньки і батька, коли перший і убивчий 
крок робить саме він, тим самим підтверджуючи своє беззастережне право 
не лише на визначення долі своєї доньки, але й на факт її біологічного 
існування.

У такий спосіб В. Винниченко в образі Олі демонструє «новий тип 
свідомості» жінки, народженої соціальними змінами, а також її складний 
і смертельно небезпечний шлях до визволення з-під чоловічої влади як 
однієї з прерогатив старого світу. Таким чином, автор ставить питання 
не лише соціального, але й духовного плану, що пов’язано з потребою 
психологічної перебудови людей нового часу.

Саме такі проблеми стають предметом художньо-філософських 
роздумів В. Винниченка у п’єсі «Базар». Організаційним центром 
мистецьких роздумів письменника стає кореляція природи людини і 
революційних ідеалів, які сповідує «нова генерація». Суперечності між 
проповідуваним і реальним не раз впадали в око самому В. Винниченкові 
і ставали предметом гострих висловлювань героїв його п’єс. Згадаймо 
ідейного Грицька з «Дизгармонії», котрий констатує головну духовну 
проблему революціонерів: «Ми ростемо розумом і не ростем душею. Ми 
тікаємо від буржуазної, старої етики і з водою вихлюпуємо й дитину! 
[…] Ми ж – передові люди, ми – борці за правду, за добро, ми повинні 
бути чистими, високими. А ми так само, як і всі, ходимо у публічні доми, 
сидимо в кабачках, інтригуємо, сплетнічаємо, брешемо, завидуємо… 
Ми тільки спочатку піднімаємся від ідеї, а потім ми стаємо чиновниками 
її» [7, 23]. Або індивідуаліста Остапа з «Великого Молоху», що помітив 
«примітивність» «нових людей», зауваживши на жалюгідність їхніх спроб 
перебороти власну природу: «…то всі ви, як і ми грішні, полощетеся в 
поганеньких калюжках брехень, зависти, пльоток, розпусточки» [9, 70].

З особливою гостротою питання «що таке особистість?», «які 
параметри її визначають?» постають у п’єсі «Базар». Їх актуалізація 
пов’язана з головною героїнею – Марусею, українською Жанною д’Арк. 
Обираючи жінку центром своєї уваги, драматург у такий спосіб намагався 
наочно показати результат боротьби людини з природою – власною та 
інших членів суспільства. Така художня настанова була детермінована 
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прагненням митця зрозуміти сутність поняття «самореалізація 
особистості» та намаганням віднайти такі механізми цього процесу, які б 
не суперечили ні природі людини, ні вимогам соціуму.

Образ Марусі вибудовується В. Винниченком у парадигмі 
розв’язання конфлікту краси (тілесності) і душі (ідеального), що визначає 
головну ідею твору – «…жизнь – базар, не грызня человеков-волков, но 
обмен ценностями» [17, 55]. 

О. Вейнінгер, говорячи про природу жінки, про її суспільну 
значущість, виходив з тези про те, що тілесність – головна властивість 
представниць слабкої статі, – яка є одночасно і їхнім товаром, і їх зброєю 
[4, 209-210]. З погляду філософа, жіноче тіло є самоцінністю, завдяки 
чому жінка ідентифікує своє «я», воно є її сутністю, основою її «гонору», 
чоловік же виявляє свою суть у «волі до цінностей» [4, 209-210]. Таким 
чином утверджується думка про нездатність жінки вийти за межі своєї 
тілесності, позбавлена волі й духовності, вона ніколи не може стати 
чимось більшим, ніж сексуальний об’єкт, у якому чоловік бачить свою 
нарцисичну проекцію [4, 365]. 

Виходячи з цих міркувань, В. Винниченко розгортає зовнішню 
проекцію своєї героїні. На відміну від Катрі («Великий Молох») й Ольги 
(«Дочка жандарма»), образи яких, як це передбачено законами драми, 
постають виключно у дії або в монологах-промовах, Маруся представлена 
авторською портретною характеристикою у ремарці: «…дуже гарна 
молоденька дівчина, з великими натхненними очима» [9, 122]. Скупість 
у використанні художніх прийомів, використаних при цьому, підкреслює 
експериментаторську відстороненість В. Винниченка. Річ у тому, що 
митець цілком усвідомлює, що краса – поняття етичне, її опредмечення 
призведе до знищення «чистоти» експерименту над людською природою. 
Тому-то його цікавлять чуттєві реакції мужчин, які оточують головну 
героїню. Так, Трохим називає її «святою, прекрасною» [9, 132] та «безумно 
хорошою! Безумно прекрасною!» [9, 131], Леонід цінує в ній «небо» і 
лагідно іменує її «дитинкою», робітники, поклоняючись красі, увінчують 
її вінком, ув’язнені – співають пісень, суворий черговий офіцер тюрми 
йде на порушення приписів. Навіть раціональний Цінність Маркович, 
зітхаючи констатує: «А гарна, канальська дівчина: що гарна, то гарна!» 
[9, 116]. Останньому героєві належить резюмування того, що краса, як 
провідна ознака жіночності Марусі, дає право пробачити її очевидну для 
нього розумову недолугість та відсутність риторичної вправності: «Вона 
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промовляє неважно, це правда, і знання у неї не багато, і … хоче бути 
Жанною д’Арк, але зате… у неї краса. У всякого свої цінності» [9, 116]. 
Зважаючи на характер інтриги (суперництво Трохима і Леоніда), можна 
говорити й про сексуальні переживання представників чоловічої статі, 
виникнення яких зумовлене красою Марусі. 

Сама ж героїня вельми вороже налаштована проти своєї 
привабливості, оскільки прагне вийти за межі своєї природи і 
самоствердитися як особистість. Зовнішня краса стає моральним тягарем 
для Марусі, бо не дає можливості адекватно соціалізуватися: по-перше, 
вона є заручницею своєї привабливості, яка не дає можливості оцінити 
адекватність людської реакції на дії, вчинки, позицію героїні («Я не вірю 
людям через неї. Що б я не сказала, що б я не зробила, я ніколи не знаю, чи 
так, чи не так, бо завжди для всіх гарно. А гарно через те, що я сама гарна» 
[9, 123]; по-друге, фізичні принади змушують оточуючих сприймати 
її виключно як сексуальний об’єкт, що призводить до нівелювання її 
особистості та зводить парадигму міжособистісних зв’язків до опозиції 
«любов-ревнощі», результатом чого є екзистенційна самотність людини 
(«А потім… це прямо нестерпно, всі закохуються, всім зараз моя краса в 
очі впадає. Ні один чоловік не любив мене, а тільки прокляте тіло, красу 
мою, будь ти проклята! У мене нема ні приятелів, ні друга… Або закохані, 
або вороги… Женщини ревнують, а мужчини закохуються…» [9, 123]). 

Ідеалізм дав Марусі [19, 45] те, чого не давала буржуазна дійсність 
– можливість вийти за межі матеріального, визволити «людськість з 
рабства тіла» [9, 125]. 

Тому-то Маруся починає бунтувати проти своєї природи – краси та 
звабливості, інертності та пасивності як головних складових жіночності. 
З огидою відкидаючи пропозицію Цінності Марковича використати 
жіноче кокетство (за допомогою «бантика»), як недоречне для людини, 
що збирається нести «світ правди народу» [9, 125], вона усвідомлено 
йде на приховування своїх принад (одягає незграбні «кохточки» та 
носить «капелюшок старої дівки» [9, 125], перетворюючи себе на «синю 
панчоху». У такий спосіб вона прагне закцентувати увагу оточуючих на 
своєму духовному потенціалі, вимагає «любові до своєї високої душі».

Своєю позицією і поведінкою Маруся бунтує проти таких 
рис жіночої природи, які С. де Бовуар номіновані як «бездіяльність, 
пасивність, пустота, порожнеча» [3, 284]. Вона обурена тим, що її 
через статеву приналежність відсторонюють від «кидання бомби». Її 
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вимоги стосуються необхідності додержання принципу рівноправності 
у розподілі обов’язків серед учасників революційного гуртка.

Маруся одержима ідеєю «трансцендентності», що зумовлює 
конфлікт між жіночністю і прагненням самореалізації, а це, за С. де Бовуар, 
неминуче призводить до каліцтв [3, 340], у даному випадку – фізичних. Воля 
до самоствердження, прагнення «сточити» свою жіночність і можливість 
бути звабливою [3, 284], веде її до самопожертви – вона свідомо спотворює 
обличчя сірчаною кислотою та обрізає косу. Революційна ідея несе в собі 
небезпеку для особистості, тому що аксіоматично стверджує необхідність 
і неминучість жертовності як основного закону і життєвого принципу 
для своїх апологетів. М. Бердяєв, описуючи власні почування під час 
перебування у когорті соціал-демократів, писав: «Коли я уявляв собі моє 
майбутнє, коли мріяв про майбутнє, то частіше за все мені уявлялося, що 
доведеться страждати й нести жертви в ім’я переконань. Я привчав себе 
до думки, що на мене може чекати тюрма, заслання, зовні тяжке життя» 
[2, 101]. Утвердження принципу аскези як головного життєвого постулату 
революціонера, таким чином, веде до насилля над власною природою, 
детермінованого зовнішніми чинниками чи зініційованого внутрішніми 
спонуками.

Цей акт, вчинений Марусею, з ідеологічного боку є торжеством 
над «панською» концепцією сприймання жінки виключно як об’єкта 
дії – «сексуального партнера, відтворювача життя, предмета еротичної 
насолоди» [3, 71], а з особистісного – героїчним кроком у подоланні 
своєї природи і у боротьбі з природою оточуючих (Трохима і Леоніда). 
У цьому випадку про Марусю можна говорити як про героя – носія 
винниченківського принципу «чесності з собою». 

Усвідомлення того, що світ не готовий до тих радикальних 
духовних перетворень, на які вона сподівалася, Маруся свідомо йде на 
смерть. У зв’язку з цим дозволимо собі не погодитися з Л. Мороз, котра 
говорила про схильність героїні до пасивно-підкореного стану, емоційну 
залежність від оточення [19, 57], адже до кінця свого життя героїня 
виборювала право бути особистістю, активно захищаючи свої права і 
протистоячи Цінності Марковичу та закоханим у неї чоловікам. Внутрішня 
необхідність самогубства Марусі є очевидною. Для В. Винниченка така 
позиція є вищим проявом волі, а значить визначає цінність людини, про 
що у листі до М. Горького він писав: «Двигателем человека являются, в 
конечном счете, его потребности, желания. […] Мир – это я, мои желания. 
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Верно, даже принесение себя в жертву ради других есть мое желание, 
которое превысило прочия, которое обняло многих, которое в гармонии 
с разумом и дальнозорким опытом» [17, 52]. Самоутверджуючись, 
Маруся принесла себе у жертву, виявляючи послідовність сповідуваного і 
чиненого, цілісність своєї натури. 

Інша думка, висловлена драматургом у зверненні до російського 
митця, стосується подолання конфлікту природного та соціального в 
людині, зокрема жінці, що стало предметом художнього осмислення 
у п’єсі «Базар». На переконання Винниченка, процес соціалізації – це 
процес обміну та розвитку людьми своїх цінностей і збільшення своїх 
природних багатств, завдяки яким вони мають шукати задоволення своїх 
претензій на повагу і любов ближніх [17, 55]. Для нього не прийнятна 
підміна природних цінностей штучно набутими: «Но что такое красота? Я 
думаю, что это – наибольшее естественная приспособляемость в рождении 
детей. […] Поэтому, вполне естественно, что каждого мужчину влечет 
к красивой женщине, инстинктивно, бессознательно влечет. Что в этом 
дурного? Почему влечение к умной женщине лучше, чем к красивой?. Там 
влечет к одной женщине, в другом случае – к другой» [17, 55]. 

Отже, за В. Винниченком суспільне самоствердження жінки не 
обов’язково має супроводжуватися відмовою від краси, заради розуму чи 
соціальної активності, більше того дискримінація природи, на його думку, 
це один з кроків до нищення свого «я». Цю ідею митець стверджував як 
по відношенню до героїв, так і до героїнь своїх творів, бо така проблема 
лежить не у площині особистості, а у площині соціуму, власне його моралі 
та етики. Втім для нього актуальним залишалася діалектика взаємозв’язків 
і кореляції соціального і природного у «мужественных женщин» 
[4, 73 – 75].

Розмірковуючи над проблемою узгодження жіночності із 
соціальною активністю, В. Винниченко створює колоритні образи Софії 
Сліпченко («Між двох сил») та Ольги Чорнявської з повісті «На той бік» – 
«два яскравих образи української жінки доби революції» [16, 124].

Перша героїня є досконалим авторським втіленням типу жінки-
борця національно зорієнтованої, до якого ми можемо віднести і Лію з 
«Дизгармонії». Вибудовуючи характери, драматург акцентує увагу на їхній 
жіночності: Лія і Софія дуже привабливі жінки і формують у чоловіків 
стійку залежність від них. Їхнє захоплення революційною ідеєю – це 
прагнення вийти за межі «буденності», адже це – можливість проявити 
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бунтарське начало та романтизм натури, в основі яких лежить ірраціоналізм 
і чуттєве начало, яке, за З. Фройдом, є визначальним для жіночої природи 
і визначає темперамент [27]. На емоційності світовідчуття наголошує 
автор, виражаючи життєву концепцію Лії, в якій темпорально-просторові 
виміри розмиті (цікавить сам процес, а не його результат), акцент зроблено 
на явищах, що мають чуттєвий вимір, виголошується пріоритет свободи: 
«Ніяких берегів! …Щастя життя в тому, що ти знаєш не тільки куди, але 
й як пливеш. От! Кожен взмах руки є життя. З якої статі я буду пропускать 
його, не використавши? У тебе все вніманіє твоє обращено до берега… 
А у мене, крім того, на хвилі, борюсь з восторгом, бачу всі краски, тони…» 
[7, 13] (курсив наш. – М. К.). 

Обидві героїні проходять шлях внутрішнього визрівання, що має 
драматичні наслідки. Кардинальні суспільні зміни загострюють у них 
почуття соціальної і національної справедливості. Лія переживає процес 
національної самоідентифікації, поштовхом до якої стало спостереження 
за єврейськими погромами, вчиненими чорносотенцями. Внаслідок 
болісного самоусвідомлення, набуває чіткості її життєве кредо – бути 
поруч зі своїм народом і боротися за його щастя. Софія ж керується у своїх 
вчинках цим принципом, який прагне штучно узгодити, або, як говорив 
Г. Костюк, «скомплікувати» з соціальним. Заради цього вони (Лія і Софія) 
жертвують своєю статевою суттю, підпорядковуючи своє біологічне 
начало вимогам суспільства-нації, зрікаються особистого щастя в ім’я 
перетворень у соціумі. 

Розгортаючи динаміку такого типу, В. Винниченко акцентує 
увагу на трагічності таких героїв, адже Софія стає заручницею своїх 
поглядів і вчинків, бо зрештою програє жорстокому маскулінному світові, 
представленому більшовиками-росіянами. Г. Костюк зазначав, що «вона 
стає знаряддям ворога і дарма намагається всіма силами протиставитися 
в лоні ворожої системи діям окупанта» [16, 20]. Софія переживає глибоке 
духовне спустошення, спровоковане розчаруванням в реальних проявах 
реалізації ідеального (соціалістичної доктрини) і її смерть була одночасно 
її жертвою і самопожертвою. У першому випадку смерть Софії – це 
наслідок її романтичного захоплення ідеєю, а в іншому – це шлях духовної 
спокути перед власним народом.

Типаж Ольги Чорнявської із повісті «На той бік», як зауважував 
Г. Костюк, є малодослідженим, незважаючи на те, що «це один з 
найцікавіших образів української жінки в нашій літературі взагалі, 
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а у Винниченкових творах зокрема» [16, 124]. Окреслюючи смислове 
навантаження цього образу, дослідник звернув увагу насамперед на 
його ідеологічне звучання, бо героїня є символом активно-вольових і 
політично свідомих сил української національно-визвольної боротьби. 
Проте у контексті творів В. Винниченка, де центральним персонажем 
є жінка, образ Ольги Чорнявської є втіленням авторського осягнення 
можливості/неможливості органічного поєднання жіночності й соціальної 
спрямованості та активності. 

Автор свідомо репрезентує героїню крізь призму сприймання 
пристаркуватого епікурейця доктора Верходуба, «небезпечного спокусника 
повітових красунь». Його світобачення і поведінка детермінувалися 
принципом гри: чи то в карти, чи то в кохання з гарненькими повітовими 
дамочками, котрих він лікував «од усіх повітових хвороб теософічними 
модерними сеансами, в яких астрально-містичні дотики грали не 
останню роль» [6, 5], чи то в життя, виграючи або програючи при цьому 
у відповідності до вияву своєї волі. Революція внесла лише кардинальні 
зміни у поведінку цього чоловіка, змусивши його «прищулившись і 
здригнувшись», «перепускати через свою голову страшну, велетенську 
хвилю», здеформувавши в першу чергу волю як прояв маскулінності.

Митець обирає цього героя, аби очима поціновувача жіночих 
принад представити образ Ольги. Автор іде від тези про жінку-мрію – 
«найінтимнішу й найвідстороненіншу присутність: те, чого він (чоловік 
– М. К.) хоче й чого не може досягти. І таємна Інша, котра є водночас 
глибокою іманентністю й далекою трансцендентністю, надає мрії свої 
риси» [3, 197]. Для лікаря Верходуба Ольга і є таким одночасним втіленням 
вічності і минущості, ідеального й реального. Вона постає уособленням 
вічної жіночності («дивна, надзвичайна істота, прекрасний привид з 
минулого», «архаїчна постать із давніх віків», «абсурд, галюцинація, 
привид»), Наядою, котра є втіленням чоловічої мрії Верходуба, про що 
свідчить емоційна реакція героя, коли «серце гойднулося угору, як на 
раптовому ліфті». 

В. Винниченко відтворює легенду про Наяд, що є образним 
втіленням «універсального міфу» (С. де Бовуар), створеного чоловіками 
(Верходуб розповідає, що Наяди – це Люциперові ангели-повстанці, котрі 
після Божої кари, опинилися у морі і перетворилися на людей. Часом вони 
перетворюються на жінок і сходять на землю). Отже, за його баченням, 
«жінка призначена для чар» [3, 175], що провокує й відповідну жіночу 
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поведінку. «І такі жінки, – оповідає Верходуб, – стають божествами для 
чоловіків. За них убивають себе, їм моляться, приносять жертви, криваві, 
безкровні, всякі. Сила жіночності в них така надлюдська, що за один дотик 
до них мужчина готовий прийняти всі муки, які може вигадати людина й 
диявол. Через них стають і героями, і злочинцями, одні і ті самі люди. Від 
їхньої ласки найскептичніший Шопенгауер може повірити в усі цяцьки 
людей, з яких він сміявся. Найлютіший пролетарій, коли зустрінеться з 
такою Наядою в образі буржуйки, закине свою лють і стане смиренною 
овечкою. Бо тут сила не партійна, не класова, партії, філософії, науки, 
політики, якій підлягає всякий мужчина» [6, 25]. Розповідь лікаря є 
класичним зразком описаного З. Фройдом та К. Хорні чоловічого страху 
«перед вагіною», коли сексуальність жінки, збуджуючи хіть в чоловікові, 
робить її єдиним джерелом для задоволення. Мужчина стає залежним від 
жінки, втрачаючи свою волю або «підупадаючи силами» [30, 118]. 

Разом із тим вона сприймається ним предметно або чуттєво-
конкретно у співвіднесеності з часом і місцем подій, що реалізується у 
конкретизованості предметних деталей, завдяки яким вибудовується 
образ героїні: «…психічно-хворенька: вона була в англійському капелюсі 
з чорним пером, у чудесному, синьому костюмі, в лякованих черевичках… 
[…]. Обличчя її доктор не бачив, на жаль, – стояла спиною. Але в усій 
поставній постаті, у спині, в повороті голови, в широких клубах, у пасемцях 
шовково-пухнястого волосся на потилиці було щось таке… […]» [6, 13]. 

Цей прийом викорстовується й у випадку, коли Ольга 
демонструється як еротичний об’єкт, що передано автором через 
портретні деталі з виразною фізіологічною домінантою: «Одначе уста, – 
широкі, соковиті, – ті самі, що в Наяди: верхня губка чітка, хижа, а нижня 
соковита, сласна, земляна» [6, 17] або «та сама широкість у клубах, яка 
потім так боляче й солодко раз-у-раз хвилювала доктора, в якої б огидної 
жінки він її не помічав» [6, 13]. В. Винниченко, таким чином, підкреслює, 
що образ жінки у чоловічій свідомості є ніщо інше, як проекція об’єктивації 
чоловічої сексуальності, «уречевлення сексуальності», адже «вона – це 
гріх мужчини, що перетворився у плоть» [4, 365]. 

Особливу роль у створенні образу Ольги відіграють «очі» – 
наскрізна деталь, через яку автор ретранслює ідею жіночності як її 
природної властивості, що сприяє глибинній психологізації образу. Так, 
Верходуб, бачить у її поглядах прояви «наядності» – тих чарів, якими 
огортає і позбавляє чоловіка волі фатальна жінка. Автор передає їх 
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через поєднання епітетів мариністичної кольористики з епітетами та 
метафорами, які виражають жіночу чуттєвість, вказують на пасивну 
природу жінки: «поширила темно-сині очі й напустила в них такої 
жалібної, ласкаво-наївної наядності» [6, 31], «Наяда підвела очі, темно-
сині, морські, рослинні» [6, 25], «на доктора глянули дві темно-сині, 
теплі, хвилююче-жіночі квітки. Глянули якось по-іншому, по-новому, по-
близькому, лукаво ніжному, вдивляючись і перевіряючи» [6, 43], «сині 
квітки накрилися темними шовковими щіточками вій і потупились» 
[6, 43]. Цей погляд, дитинно-благаючий, як видається лікареві, змушує 
його проявити чоловічу силу – здійснити подвиг і забезпечити Ользі 
проїзд на «інший бік», у розташування більшовицьких військ. Разом з тим 
він, у сприйманні старого ловеласа, є прийомом любовної гри-боротьби, 
адже саме така модель стосунків між чоловіком і жінкою є для нього 
єдино можливою і прийнятною: «Очі поволі зупинилися у його очах, 
вп’ялися не своєю силою в них і зчепились» [6, 25] та «І важкуваті, ще 
більш обважнілі, хижі. Віддані, побожні очі вхопили й обняли цей погляд 
дивною, незрозумілою силою» [6, 55]. 

Втім погляд Ольги втілює не лише суб’єктивні переживання 
Верходуба й інтерпретується за патріархальною моделлю взаємин між 
статями, він є індикатором її об’єктивної сутності, яка генерується 
активною суспільною позицією, системою її політичних переконань. Як 
з’ясовується, героїня не просто соціально зорієнтована особистість, вона, 
перебравши на себе маскулінні функції, є палким борцем за національну 
незалежність України, шукаючи і здобуваючи тим самим вищі цінності. 
Ззовні залишаючись жіночною, вона разом з тим виявляє власне чоловічі 
риси характеру. Насамперед агресивність, яка виявляється у ставленні 
до більшовиків і, напевне, породжена психологічною травмою, бо при 
появі представників нової влади з нею стається «дивна і неприємна 
зміна»: «в лиці не було вже ні ніжної, дитячої задуми, ні лукавої, рідної 
ласкавості землячки; воно наче вмент висохло, збіглось, загострилось; 
синє, обрамлене темними віями око колюче, скляним блиском 
устромилося вперед… […] блиск був … сухий, гострий, холодний» [6, 47]. 
Ця властивість її поведінки спочатку сприймається Верходубом як жіночі 
витребеньки, що виявляється в іронічній номінації Ольги «Шарльоттою 
Корде з Кривих Гарбузів».

Ця ознака поведінки героїні випливає з типової для жіночої натури 
психічної реакції – ненависть, яка набуває нового звучання (нетиповості), 
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оскільки сила її має надфемінну, надособистісну природу – вона є 
уособленням «ненависті цілого народу, що віками сидів у ямі… Це й не 
Шарльотта Корде з Кривих Гарбузів стояла тут серед маленької кімнатки, 
вкритої наївними ряденцями. А самі Криві Гарбузи, тисячі, сотні тисяч 
кривих Гарбузів вилізли з ями й трусились од перелитої через вінця віків 
ненависті» [6, 59]. Отже, геройська поза Ольги – не прояв примхливості 
жіночої натури у прагненні самоствердитися, це вистраждана особистісна 
позиція, детермінована і живлена народним болем.

Агресивність Ольги як обов’язкова умова ствердження певної 
суспільної позиції разом з тим інтерпретується автором як надпотужний 
деструктивний емоційний імпульс, який деформує її жіночність. Митець 
передає це через низку поведінкових і портретних деталей, які виражають 
ідею деформації природи й антиестетичності, пов’язаної з цим: «Вона 
встала й пройшлася по хаті не своєю, не плавкою, не ритмічно-жіночою 
ходою, а рвучкими, колючими, як блиск в очах, кроками» [6, 57], «Сині очі 
Наяди зникли. Це були дві темні, каламутні, з тьмяним, моторошним 
блиском западини. Малинові уста покрилися сірим попелом і ввесь час 
дрібно дрижали» [6, 57] (курсив наш. – М. К.).

У зв’язку з цим В. Винниченко неодноразово звертає увагу 
читача на прояви типово чоловічої якості – активність і волю, що 
увиразнюється пасивною позицією лікаря, котрий самоідентифікувався 
як «торба, напхана старим, нікчемним дрантям» [6, 95]. Ці властивості 
випливають з внутрішньої настанови героїні на боротьбу, яка для 
неї – молодої та екзальтованої особи – є уособленням життя. Таким 
чином, вольова поведінка Ольги є аплікацією динаміки її внутрішнього 
життя, детермінованого ненавистю до ворога. Цю особливість образу 
В. Винниченкові вдається відтворити за допомогою невласне прямого 
мовлення, коли чекаючи невідворотної смерті дівчина, гострить ножика, 
аби хоч якось помститися ворогам. У цій ситуації вона постає не просто 
жінкою чи людиною, а безсмертним титаном, котрий заповзявся винищити 
ворогів [6, 95].

Крайнім проявом маскулінізації психіки героїні є її готовність 
вбити людину: начальника штабу Червоної армії Машкова та Єрємєєва – 
більшовицького напіврозбійника, до якого вони разом із лікарем втрапили. 
Затятість і прагнення помститися за будь-яких обставин перевершує в 
Ользі як інстинкт самозбереження, так і гуманність: ідучи до своєї цілі, 
вона готова пожертвувати як своїм, так і чужим життям.
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Такі не властиві жіночій природі якості несуть небезпеку для 
життя – руйнівний/войовничий інстинкт, притаманний чоловічій природі, 
змушують Верходуба пасувати перед цією «фанатичною дівчиною» і 
навіть викликають страх, сублімований в огиду до Ольжиних принад.

Проте у фіналі твору митець вдається до гуманізації образу Ольги, 
шляхом утвердження в ній властиво жіночих якостей характеру: в момент 
душевної слабкості (згадки про коханого), що загострює відчуття швидкої 
загибелі, героїня зізнається у своїй слабкості, через яку вона не змогла б 
здійняти руку на людину. Проте це не заперечує її волі до боротьби, а лише 
олюднює образ людини, натхненної ідеєю.

У повісті «На той бік» В. Винниченко зробив декілька цікавих 
спостережень і висновків щодо деформації чоловічої і жіночої психології в 
умовах неприродного для них способу соціалізації. При цьому письменник-
гуманіст наголосив, що набуті властивості характеру в екстремальних 
умовах балансування між життям і смертю девальвуються і на перший 
план виходять природні якості, визначені статевою приналежністю. 
Однак це й не означає вторинності жінки, адже у процесі суспільного 
самовизначення, наголошує В. Винниченко, вона реалізується передусім  
як особистість, тому жіночність і соціально активна позиція цілком 
поєднувані речі.

Розглянуті нами винниченківські моделі жіночої поведінки 
об’єднані спільною домінантою: соціальна активність жінки є 
внутрішньою потребою її як особистості, детермінована внутрішніми 
імпульсами, спровокованими маскулінним прагненням пошуку вищих 
цінностей, вищого сенсу. Зовсім іншу категорію жіночих характерів 
винниченківських творів представляють героїні, у яких соціологізованість 
викликана таким зовнішнім чинником як мода на певний спосіб поведінки 
або в яких ця якість штучно розвинена з метою компенсації відсутності 
краси як головної ознаки жіночності.

В. Винниченко в щоденниковому записі від 25 квітня 1931 року 
констатує: «Матеріял літератури – життя людей, відносини їх, психіка, 
побут … психіка, внутрішнє життя, «душевне життя» суспільства, психіка 
навіть отсих господарських процесів – це матеріял для літератури». 
Виходячи з цього, за предмет своїх літературних досліджень він обирав 
певні характери або ж психологічні типи людей. При цьому в центрі його 
уваги була природа людини і її взаємоузгоджуваність з різноматніми 
суспільними інститутами. У моделюванні його художнього світу ми 
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не помічаємо виразного ґендерного підходу при зображення представників 
тієї чи іншої статі. Причиною цього є те, що митця цікавили загалом 
психічні процеси, душевні відрухи, котрі притаманні людині. Таким 
чином, можна стверджувати, що В. Винниченко був зосереджений на 
питанні природності і соціологізованості людини, принципах їх взаємодії 
та конфліктах, котрі супроводжують їх зіткнення, на способах їх подолання. 

В. Винниченко був противником «женофобства і мужського 
расизму» [13, 80], тому, звертаючись до теми емансипації в першу 
чергу, диференціював природні форми вияву такої поведінки (вони 
супроводжуються внутрішніми і зовнішніми конфліктами, мають 
драматично-трагічне звучання) й неприродні, театралізовані форми, для 
опису котрих використовує іронію як викривальний прийом, адже «тактика 
сміху є найцінніша з усіх людських тактик…[…]. Сміх дезинфікує психіку, 
вичищає з неї усяку гниль, всяке малодушенство, відчай, пригнічення, 
апатію, песимізм» [13, 78].

Цей художній принцип застосовує В. Винниченко для моделювання 
жіночих характерів у п’єсах «Великий Молох» (Наталя), «Щаблі життя» 
(Зіна і Соня) та «Мохноноге» (Йолочка). Хоча ці героїні виконують 
другорядні ролі, проте яскраво ілюструють неприродні емансипаційні 
тенденції жіночої поведінки в умовах революційної ситуації. Особливо 
виразними, на наш погляд, у цьому плані виявилися образи Соні і Зіни, 
котрі ведуть соціально активний спосіб життя,  беруть участь у засіданні 
різноманітних політичних організацій. Проте зацікавлення ідеологічними 
течіями є поверхневим, оскільки їх цікавить не певна політична програма, 
а її репрезентатор – мужчина, котрий виголошує певні «істини». Описана 
В. Винниченком ситуація – яскрава  ілюстрація тези О. Вейнінгера про те, 
що жінка є тільки сексуальною, оскільки керується виключно статевим 
почуттям, реалізованим у сімейному житті (ставленні до чоловіка, любові 
до дітей). «Жінка, – пише психолог, – займається позастатевими речами 
тільки для коханого-чоловіка або для того, щоб здобути його кохання. 
Зацікавлення в самій речі у неї абсолютно відсутнє» [4, 92 – 93].

Соня і Зіна осягають лише зовнішню оболонку політичної 
боротьби через її ретрансляторів-чоловіків, котрих сприймають як 
власне сексуальні об’єкти (відбувається лише деяка деформація в оцінці 
сексуальної привабливості партнера – від сили і вправності до інтелекту й 
ораторської майстерності), про що свідчать експресивні оцінки, висловлені 
Зіною: «Терпеть их не могу! Холодные, сухие!...Эсеры тоже мямли. 
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Я разочаровалась в них. […] Хочешь, на реферат, Жоржик? Замечательно 
итересный. Мы сейчас с Соней идем! Читает страшно интересный 
анархист. Вот анархист! Самый настоящий. Ужасно мне нравятся 
анархисты» [8, 143-144] або «Этот анархист – дурак. Я разочаровалась в 
нем» [8, 161] та «Иду сейчас на дискуссию. Вот, Жорж, хочешь видеть 
настоящего эсдека? Идем со мной. Ужасно будет интересно! Дискуссия по 
аграрному вопросу» [8, 180].

Участь у політичних гуртках для таких осіб є розвагою, завдяки 
якій вони намагаються перебороти нудоту життя і знайти собі нареченого. 
Останній варіант був випробуваний Тотою – дружиною Клим-Клима 
з роману В. Винниченка «Божки», яка разом з ним брала участь у 
політичній боротьбі, але, одружившись, перетворилася у звичайну 
міщанку, що змушена раз на місяць для самоствердження і для впокорення 
женолюбного чоловіка влаштовувати сцени «розлучення».

Досить послідовно реалізував В. Винниченко іронічний спосіб 
змалювання жінки-емансипантки в оповіданні «Таємність» (1912). Уже 
сама назва вказує на певний романтичний характер сюжету твору, хоча 
його розгортання швидше нагадує пародію на авантюрний твір, стрижнем 
якого є революційна боротьба. 

У черговий раз В. Винниченко вдається до критики агресивного 
й антигуманного за своєю суттю російського революційного руху, адже 
долучення молодих людей до його ідеалів – це шлях до втрати свого «я», 
своєї екзистенційної даності – свободи, про що й говорить оповідач. Він 
є своєрідним alter ego розчарованого в політичній боротьбі автора, котрий 
відійшов від тих штучних (театральних) форм свободи, в які ще бавляться 
його товариші – «смішні ті бородаті хлопчики, мої товариші з гімназії, 
які й досі не вийшли з гімназіальної стадії розвитку». Ті ж «конспірації», 
бумажечки, книжечки. Так само скидають шапку перед словом «народ», 
«ідеал», так само «руйнують», «творять», наївно вірять в таємність життя 
і шукають свободи» [5, 560]. В. Винниченко в художній формі передає 
трагедію професійних революціонерів, адже «політика, – як писав 
М. Бердяєв, – завжди заснована на брехні…Вона значною мірою є фікцією, 
котра володіє людьми, паразитарний наріст, що висисає кров з людини». 
Власне політичні революції відштовхують не лише практикованими 
засобами боротьби, але й відкиданням свободи [2, 97].

Український письменник яскраво бачив, як ідея «революції 
духовної», в якій людина сприймається як індивідуальність, 
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перетворюється у маскарад, а ідея свободи особистості набуває форм 
соціально-політичного ув’язнення, керованого деспотичною «суспільною 
думкою», від якої «рабськи залежать професійні революціонери» [2, 97]. 
Його герой говорить: «Я теж шукав свободи і був рабом; протестував 
проти насилля і був насильником» [5, 560]. В оповіданні «Таємність» 
В. Винниченко підходить до філософського проникнення у сутність 
свободи в її екзистенційному вимірі: «Що є свобода людини? Се той стан 
її, коли вона може робити все, що хоче» [27, 560], – що перегукується з 
висновком А. Камю: «Єдина доступна моєму розумові і серцю свобода 
є свобода розуму і дії» [24, 302]. Саме такий принцип життя, на думку 
В. Винниченка, дозволяє бути людині особистістю і жити в гармонії з 
собою.

Героїня оповідання «Таємність» стає заручницею ерзацу свободи 
жінки – емансипації, яка інтерпретується і зображується автором не 
як внутрішня потреба особистості, а як слідування модній світоглядній 
тенденції, що зумовлює певну зовнішню репрезентацію особистості і 
визначає конкретну етико-поведінкову модель.

У творі В. Винниченко ототожнює емансипаційні процеси з 
революцією, адже їхні центральні ідеї близькі – звільнити людину від 
соціально-політичних пут і вивільнити в жінці особистість, що було однією 
із провідних ідей марксистського фемінізму. Образ героїні представлений 
очима оповідача – її нареченого й помічника прокурора – критичної та 
раціональної особи, яка пережила шал революційного романтизму і 
досить тверезо дивиться на світ. Завдяки цьому створюється узагальнений 
образ ерзац-«емансипантки», для якої соціальна активність поведінки є 
нічим іншим як грою, розвагою – засобом подолання затхлості і застою 
провінційного життя та «закритості» буття жінки у такому просторі. Ця 
ідея зумовлює трагікомічний підхід до створення образу Полі.

Насамперед автор подає портретну характеристику героїні, в 
якій символічне порівняння обличчя з «булкою, спеченою без блиску» та 
образ очей-гудзиків, як «завжди неспокійно й з напруженим шуканням 
крутились на всі боки» [5, 562], говорить про зовнішню непривабливість, 
що компенсується енергійністю натури. Холеричність її темпераменту не 
мала цілеспрямованої реалізації: «… все спішила кудись, все турбувалась, 
все боялась чогось…» [6, 562]. Втім на певному етапі суспільних 
перетворень Поля екзальтовано сприйняла ідею революції, але не як 
можливості виходу за межі своєї природи, а як чергову захоплюючу гру, 
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бо, як зауважує оповідач, «моя наречена тільки й мріяла про народ, партії, 
бомби, страйки. І щоб усе це було страшенно таємниче, щоб побільше 
конспірацій, шифрів, паролів. Вона навіть мені посилала Гапкою 
зашифровані записки» [5, 564]. Складовою цієї гри стає й сповідування 
ідеї саможертовності, бажання «віддати усю себе в «іскуплєніє» гріхів 
батьків своїх», що критичним оповідачем сприймається іронічно. Його 
позиція ґрунтується на знанні психічної природи Полі, особливостях її 
темпераменту та природних властивостей, які дають йому право приймати 
революційність її поведінки як чергове підпорядкування моді.

Оповідач говорить про її інтелектуальну обмеженість, адже «не 
дивлячись на усі свої емансипації, вона ніколи не могла збагнути тої ідеї, 
яка проводиться до кінця» [5, 562]. Це не давало їй можливості повноцінно 
проникнути в ідею революції, а змушувало сприймати лише атрибути 
революційності і сліпо підкорятися їх впливу.

Автор, ніби ілюструючи твердження О. Вейнінгера про відсутність 
у жінки логічного імператива, говорить про алогічність і хаотичність 
мислення Полі: «Логіки жінки взагалі не визнають, а Поля тим паче. Вона 
мислила по якимсь не відомими мені законам. Коли їй пробуєш довести, що 
вогонь гарячий, вона відповідає: «Нічого подібного, ні трошки не гарячий, 
бо у поштмейстера картуз з кокардою» [5, 566]. Саме ця імпульсивність 
жіночої натури, яка вирує в головній героїні, штовхає її на непродумані 
вчинки: вона віддає у заставу свої дорогоцінності, аби підкупити 
дозорців, хоча усе вже було організовано її нареченим. Цей вчинок, разом 
з тим, був своєрідною формою протесту проти «вилучення» її з процесу 
підготовки втечі «партійних товаришів», і мав ілюструвати тезу про те, що 
«емансипантки не люблять, коли мужчина показує, що має владу над ними. 
Вони люблять, щоб їх держали в модерних і рівноправних рукавицях» 
[5, 575]. Ця думка, висловлена оповідачем, демонструє сприймання 
чоловічим світом енергійності самореалізації романтичної героїні як 
прояву чергової розваги. Сам автор приходить до висновку, що зусилля, 
які витрачає Поля для визволення ув’язнених революціонерів («чорного» і 
«білого»), марні, бо вони є пересічними дріб’язковими людьми. І в цьому 
проглядається трагізм образу головної героїні «Таємності».

Глибшою є внутрішня трагедія другорядної героїні п’єси 
«Memento» Орисі, зумовлена її участю у процесах соціального та духовного 
перетворення суспільства, про що автор повідомляє ретроспективно, 
акцентуючи увагу на теперішньому стані цієї жінки.
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Трагізм долі Орисі полягає в тому, що головна настанова 
революційних змін на служіння народові відкидало можливість повноцінної 
самореалізації природних потягів особистості. Це змусило героїню гнітити 
свою природу, свою сексуальність. Вона згадує той період, як час, «коли 
у мене були принципи і я соромилася свого тіла» [8, 127]: «Дурна була, 
всі бажання свої убивала, стискувала їх, коверкала. Для чого? Народу 
служила. А народу того не любила, не знала. Три роки в партії була. Якого 
чорта, спитать? Це ж треба бути такою ідіоткою! І мучилась від того. А 
тепер ні народу, ні принципів не люблю і почуваю себе чудово» [8, 127]. 
Це призвело до певних психологічних перетворень, наслідком яких стала 
нова життєва концепція, визначена нею як «принцип безпринципності» 
– своєрідний варіант «чесності з собою». Орися прагне насолодитися 
життям, надолужити згаяний час, живучи так, як хочеться. Повернення 
до «боротьби за свої інтереси і інтереси партії» для неї можливе лише 
за умови вичерпання фінансової допомоги, яка забезпечить їй життя в 
міщанських умовах, де вона може реалізувати свою жіночність. Таким 
чином, стикаємося ще з одним варіантом трактування автором поняття 
«емансипація»: це штучна підміна можливості реалізації природних 
цінностей жінки (краси, тілесності, сексуальності, материнства і т.д.) її 
соціальною зорієнтованістю, що призводить до внутрішнього конфлікту 
та втрати жінкою індивідуальності (Орися «грає», імітуючи емоції та 
судження, певні психічні стани, виражає їх через зачіску – символічну 
портретну деталь, закцентовану драматургом). Шлях до самоідентифікації 
у таких випадках досить болісний, за В. Винниченком, він носить ознаки 
мазохізму: героїня «Memento» бачить сенс свого життя в служінні 
чоловікові-митцеві, який може дати цінності людству, а Олеся Микульська 
– героїня романів «По-свій», «Божки» – стає на шлях самопожертви (має 
за мету служити психічно хворій сестрі Зої, розлади здоров’я якої були 
пов’язані з селянськими бунтами – наслідками діяльності революційного 
осередку, в якому брала участь Олеся).

Окремий тип жіночих характерів у творах В. Винниченка 
становлять героїні, для яких революційна діяльність та емансипація 
відіграють роль психологічної та соціальної компенсації. 

Переважна більшість описаних вище жіночих типажів мають 
спільні художні домінанти. В. Панченко навіть вивів своєрідний художній 
«алгоритм» героїні В. Винниченка: «Про жінок у творах В. Винниченка 
слід сказати окремо. Власне про тип жінки винниченківського віку, 
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який найчастіше зустрічається в його романах і п’єсах. Їй 25 – 30 років; 
вона – натура вольова, незалежна, екстравагантна у вчинках, нерідко 
зосереджена на якійсь важливій для неї ідеї. Вона – з інтелігентного 
кола, але готова задля вищої цілі порвати з питомим середовищем, 
знехтувавши загальноприйнятими уявленнями і приписами…[…] Багато 
з них – «товаришки», революціонерки, жінки ідеї, українські валькірії 
початку століття…» [22, 205]. Додамо, що митець досить часто своїх 
героїнь робить ключовими у розгортанні любовної інтриги – банального 
любовного трикутника, який є тлом для демонстрації гостроти питань 
відносин статей, питань моралі і т.д. Автор зображує насамперед героїнь, 
наділених вродою, жіночних: вони сприймаються як сексуальні об’єкти, 
на які спрямовані відповідні інтенції представників протилежної статі і як 
суб’єкти дії, котрі прагнуть до самореалізації. Досить часто ці авторські 
об’єктивації вступають у конфронтацію, що й стимулює розвиток сюжету, 
при цьому героїні у своєму прагненні вийти за межі своєї природи змушені 
нищити/пригнічувати свою сексуальність.

Утім митець не зупиняться на такому однобічному висвітленні 
питання жіночої емансипації, адже в його поле зору потрапляють ті 
представниці жіночої статі, котрі обирають дану модель поведінки в 
якості сублімації нереалізованого лібідо. В. Винниченко вибудовує 
характери таких жінок у відповідності з постулатами психоаналітичної 
теорії З. Фройда, зокрема у тезі про керівну роль психічної енергії – 
сексуального потягу, який лежить в основі усіх проявлень індивіда 
[28]. Питання задоволення сексуальних потягів і проблема сублімації 
неодноразово ставала предметом роздумів письменника, зокрема в аспекті 
вивчення природи неврозів та способів боротьби з ними. У тому числі 
в коло інтересів В. Винниченка потрапляє «жіночий невроз», випадки 
істерії, пояснення яким митець шукає у модній на той час фройдівській 
теорії.

Ілюстраціями авторських «психоаналітичних студій» стають 
характери Наташі та Валі з романів «Божки» та «По-свій», а також 
ідеологічно близький їм образ каліки Варвари-Саламандри («Божки»). 
У моделюванні перших двох характерів В. Винниченко виходить із 
тези заперечення їх зовнішньої привабливості, що мала б забезпечувати 
їхню цінність як сексуальних об’єктів. У цьому плані письменник 
втілює патріархальний погляд на жінку як виключно прояв тілесності 
і екстраполяції чоловічої сексуальності [4, 365-66]. До речі, для 
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В. Винниченка – апологета естетизму – важливим чинником жіночої 
сексуальності є її зовнішня привабливість. Тому репрезентуючи позначені 
дисгармонійністю жіночі портрети, митець визначає взаємозв’язок 
задоволення статевого потягу і краси. Він випливає, на наш погляд, з 
тези З. Фройда про пасивність як домінантну властивість психіки жінки. 
Згідно з його концепцією, вона змушена чекати на вияв з боку чоловіка 
сексуальних дій, детонація яких прямо пов’язана з візуальним враженням, 
яке жінка справляє на представника протилежної статі.

Створюючи образ Наташі («По-свій»), письменник супроводжує 
портретний опис коментарями оповідача – Вадима Стельмашенка 
(щоденниковий запис героя): «Бідна дівчина, яка вона негарна. У неї 
жили на шиї так випинаються з-під шкури, як шворки з парусини добре 
натягнутого шатра. Їй ніяково дивитися в лице» [10, 122], «…коли б 
помирав без женщини, то й тоді, здається, не зміг би обняти це моторошно-
худорляве тіло з плоскими грудьми й вивареним в окропі, змореним лицем. 
І так само ніхто, видно, не поласиться на неї» [10, 127], «Вигляд у неї був 
зовсім не блискучий. Під сліпучим промінням сонця було видно зморшки 
на лобі, під очима, біля рота. Шкура – жовта, недужого кольору, шия – худа 
до того, що я почував себе винним за щось» [10, 129]. Непривабливість 
жінки викликає деструктивні почуття у чоловіка: огиду, почуття провини, 
внутрішнє сум’яття, – що, за В. Винниченком, і є головною перепоною 
для появи еротичних переживань мужчини. Вихід з цієї ситуації – пошук 
альтернативного способу сприймання (не як сексуальний об’єкт) такої 
героїні. 

Зовнішній антиестетизм Наташі призводить до нівелювання 
її в очах оточуючих як особистості: у них формується сприймання її 
як «безполої істоти». Коментуючи портрет Валі з роману «По-свій», 
письменник використовує паралель між героїнею і «худорлявими 
монахами, що занадто приборкують свою плоть» [10, 17]. Відповідно 
В. Винниченко наділяє своїх героїнь й специфічними характерами.

У випадку з Наташею спостерігаємо особливий спосіб 
соціалізації. Аби компенсувати відсутність вроди, ця «парія» демонструє 
мазохістську поведінку, підлаштовується під настрій оточуючих шляхом 
пригнічення власного «я», підміняє власні устремління бажаннями і 
прагненнями інших: «… вона сама знає, що негарна, соромиться цього, 
почуває себе винуватою, маленькою, приниженою. Через це вона, мабуть, 
така прислужлива, так угодливо утікає, так побито зазирає в очі; коли 
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вона посміхається рідкими зубами, широко розставлені очі її все ж таки 
плачуть і бояться як завжди» [10, 122] (курсив наш. – М. К.). Автор 
акцентує увагу на тому, що її поведінкою керує страх бути відкинутою 
товариством і очікування образ. Внутрішня мотивація такої лінії поведінки 
лежить у тому, що її не сприймають за людину. 

Її потуги «продемонструвати» свою жіночність викликають у 
оточуючих сміх і кепкування (Белехові говорять про те, що «краще всього 
було б носить (Наташі) чоловічу одежу» [10, 135]), надто невправними 
виглядають спроби використання зовнішніх атрибутів кокетування: 
«кохточка з бантиком», «волосся з неможливою потугою на кокетство», 
«до блиску вимите обличчя». Цими «убогими» спробами провокації 
чоловіка, Наташа прагне висловити своє «нахабне» бажання того, що має 
всякий паразит» [10, 135] – бути коханою.

На відміну від неї Валя обирає агресивну модель поведінки, в 
якій домінують ознаки маскулінності: вона завжди серйозна, має «строго 
нахмурені брови» [10, 15] , «лице суворе з виразом осуду, докору» 
[11, 227]; завжди розважлива і раціональна у своїх монологах, засуджує 
імпульсивність поведінки Олесі Микульської як прояв «чисто жіночої 
поведінки» [11, 252]; усі її вчинки мають «принципіальний характер». Вона 
прагне контролювати і визначати напрямок дій чоловіків (Водосвятського), 
хоча це їй практично не вдається, що дає право говорити про набутість 
маскулінних рис як компенсації за відсутність жіночності.

За умови неможливості реалізуватися як жінки, Наташа і Валя 
обирають однакову лінію поведінки – «монашеський аскетизм» – необхідну 
складову поведінки передової людини – революціонера. Революційний 
аскетизм, як писав М. Бердяєв, в свою чергу передбачає пригнічення 
особистості [2, 112]. Екстраполюючи цю тезу на наші спостереження за 
характерами героїнь романів «По-свій» і «Божки», можемо говорити про 
те, що аскетичність стала своєрідною альтернативою (або навіть 
підміною) жіночності. Так, Валя відкидає поради Олесі щодо штучних 
засобів створення ефекту жіночої привабливості – носіння «корсету», 
щоб «підібрати баб’ячу, роздавлену фігуру, приховати її незграбність 
і важкуватість» [11, 243], зміни кольорів одягу з темних на яскраві і 
пастельні, вибір взуття, яке додавало б вишуканості і тендітності фігурі, – 
називаючи усе це проявом буржуазності.

Таким чином, участь Наташі і Валі у діяльності політичних 
гуртків, прийняття революційної ідеології, в якій центральним постулатом 
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було заперечення усього «буржуазного» (у їхньому випадку це офіційний 
церковний шлюб), демонстрація емансипованості, були не стільки 
сублімацією, скільки новим способом соціалізації. 

Про вимушеність набуття маски «прогресивної жінки», свідчить 
поведінка Наташі і Валі після фактів «суспільного визнання» їхньої 
жіночності. У першому випадку після факту зближення зі Стельмашенком 
негарна дівчина повсякчас хотіла показати оточуючим інтимність їхніх 
стосунків. У взаєминах з чоловіком вона демонструвала ту ж мазохістську 
поведінку, в усьому підкоряючись йому, погоджуючись з його життєвою 
теорією, підтверджуючи факт «вільності» їхніх взаємин. Проте це тривало 
лише до моменту вагітності Наташі. Новий стан героїні формує її цінність: 
«Наташа вже не потребувала вабити лицем, вона мала щось дужче» [10, 154]. 

Вагітність кардинально змінює лінію її поведінки: цей стан 
є значущим для суспільства і регламентує узаконення стосунків між 
чоловіком і жінкою – це буржуазний «аркан» шлюбного ув’язнення 
мужчини. Усвідомлення того, що вона – майбутня мати і на її боці стоїть 
суспільство, дає право Наташі вимагати у Стельмашенка реалізації 
патріархальної форми жіночої соціалізації – одруження. Таким чином, 
статус матері є її новим соціальним статусом, що регламентується і 
охороняється суспільством. Вчинок Вадима і його відмова від одруження з 
дівчиною провокує остракізм з боку революційного середовища висланців, 
яке нещодавно не сприймало Наташу за людину. «Будь на місці Наташі 
гарна, енергійна дівчина, – зазначає оповідач, – яка сама собі прокладає 
шлях життя, яка сама за себе може вступитися, – мій вчинок був би ще 
зрозумілий: закохався, кохав, розлюбив. Але тут…Закохатись в цю 
негарну, бідну, обижену дівчину – неможливо. Просто скористувався її 
несміливістю, безпорадністю, обдурив і тепер тікає» [10, 146]. Підтримка 
з боку суспільства надає героїні сил для боротьби, додає їй сміливості й 
агресивності у відстоюванні своїх інтересів. В. Винниченко порівнює 
Наташу з дикуном, що «танцює над ямою, в яку попав його ворог» 
[10, 154]. У бесіді з Вадимом Наташа перебирає на себе функції лідера, 
тому що її стан дозволяє їй диктувати певні правила залежному від неї, 
як вважає героїня, чоловікові. Автор представляє цілком нову емоційну 
палітру цієї жінки, в якій переважає «щось злісне, уперте, завзяте» [10, 155]. 
Наташа обирає цілком традиційну форму жіночої поведінки щодо чоловіка, 
який прагне звільнитися від будь-яких обов’язків перед нею – «військові 
дії», в арсенал яких входить шантаж дитиною і навіть самогубство як 
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спосіб морального покарання винного. Таким чином, героїня перекладає 
усю відповідальність за наслідки інтимного зв’язку на чоловіка, свідомо 
відмовляючись від рівноправності.

На відміну від Наташі, характер Валі («Божки») у стосунках 
з чоловіком, у процесі залицяння пом’якшується: вона включається 
в емоційну гру, запропоновану чоловіком, дає волю своїй чуттєвості. 
Заперечуючи владу тіла, Валя підсвідомо прагне задоволення загнаних 
у підсвідоме сексуальних переживань. Водосвятський безпомилково 
прочитує цей факт у поведінці і навіть рухах «старої діви»: «Миколі 
хотілось як жабу струсить з себе її холодні, слизькі руки, в яких почувалася 
затаєна, боязна, судорожна похоть» [11, 262]. 

Чоловіча увага пом’якшує Валю: вона здатна на прояви ніжності, 
стає слабкою, зляканою і цілком залежною від мужчини. Вона навіть 
включається у сексуальну гру, запропоновану Водосвятським: він цілком 
відкрито говорить про свої наміри щодо неї, свої хтиві бажання, а вона ж 
«імітує» опір, заохочуючи його посягання. У результаті «бастіони» Валі 
падають, внаслідок чого спадає й соціальна «маска» емансипантки: вона 
наполягає на церковному вінчанні зі своїм звабником, незважаючи на 
сповідувані раніше ідеологічні переконання.

Отже, В. Винниченко приходить до висновку, що досить часто 
очевидна революційність і прогресивність жінки є способом компенсації 
сексуальної непривабливості. Неможливість природної реалізації 
біологічних інстинктів змушує таку жінку сублімувати, хоча при цьому 
відсутні будь-які культурні здобутки, які свідчать про те, що нові форми 
поведінки і взаємин між статями, запропонованими революційною 
ідеологією, є альтернативою їхньої реалізації життєвого потенціалу.

Живучи в епоху кардинальних змін в політико-економічних і 
культурно-духовних вимірах суспільства, обертаючись у сфері носіїв 
нового прогресивного мислення – революціонерів, В. Винниченко 
цікавився насамперед процесами психологічної адаптації особистості до 
нової дійсності, що супроводжується глибинними змінами у психіці та 
характері людини.

У поле зору митця потрапив тип жінок, які прагнуть віднайти 
альтернативу патріархальним способам реалізації, зокрема – це учасниці 
революційного руху, спрямованого на виборення права на емансипацію 
особистості, у тому числі і жінки.

У прозі та драматичних творах В. Винниченко виводить галерею 
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образів таких представниць жіночої статі. Письменника цікавлять 
насамперед ті зміни, які відбуваються у психічній структурі цих осіб. 
Передусім у процесі нового способу соціалізації в жінки виробляються 
маскулінні риси характеру: воля і безстрашність, самовідданість ідеї, 
логічність і раціоналізм дій і вчинків, лідерство, вміння керувати натовпом, 
здійснювати організацію революційних демаршів тощо. При цьому автор 
замислюється над різновекторними проблемами, які виникають у процесі 
подолання жінкою своєї природи або  намагання поєднати жіночність і 
маскулінність.

Результатом художніх дослідів письменника стають такі висновки:
 емансипація може бути проявом внутрішньої потреби 

жінки, спровокованим бажанням пошуку вищих цінностей, прагненням 
дати світові нові духовні і соціальні набутки;

 штучні форми соціалізації, викликані модою, що 
виражається у неприродності і неорганічності поведінки жінки, викликаної 
романтизмом її світопочування і бажанням вийти за межу буденності або є 
компенсацією відсутніх якостей, що визначають жіночність.

В. Винниченко стверджує, що участь у громадсько-політичному 
житті для жінки не завжди і необов’язково є запереченням фемінності: 
вона може бути привабливою і жаданою, має шанс на реалізацію своїх 
біологічних інстинктів. При цьому вона прагне до модернізації стосунків 
з представниками протилежної статі, оскільки є носієм винниченківської 
теорії любові – злиття двох рівних душ та принципу «чесності з собою». 
Для створення цього типу жіночого характеру В. Винниченко використовує 
принцип контрасту їхньої сутності до образів чоловіків, які переживають 
внутрішнє роздвоєння або є виразно слабкими духом порівняно з 
представницями прекрасної статі. Протиставляє письменник таких жінок 
і т.зв. «пушистим самочкам», утверджуючи думку про необхідність 
подолання своєї інстинктивної природи і прагнення дати світові вищі 
(культурні) цінності.

В. Винниченко-гуманіст акцентує увагу на тому, що результатом 
боротьби жінки нового часу зі своєю природою та патріархальним 
сприйняттям її виключно як сексуального об’єкта може стати її каліцтво 
і самогубство. У свою чергу, фанатична відданість жінки революційній 
ідеї може призвести до проявів саможертовності або вимоги жертви від 
оточуючих, що є характерною домінантою для типу винниченківських 
героїнь, окресленого нами як жінка «народжена революцією».
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
«ПУШИСТА САМОЧКА»:

 ТРАДИЦІЙНІ ЖІНОЧІ РОЛІ 
Описуючи духовну атмосферу, що запанувала у суспільстві після 

1905 року, С. Єфремов зазначав: «Після високої хвилі, після широкого 
розмаху революційного настрою прийшла і запанувала реакція, йде 
запопадлива ліквідація усіх здобутків визвольного руху… Розбишацтво 
і пияцтво. Дезорганізація та мішанина несказанна, сотні тисяч розбитих 
існувань і хижий крик темних сил у житті; порнографія, апатія й занепад 
у письменництві – такий намул остався після недавньої повені». Під тим 
«намулом» у літературі критик мав на увазі насамперед актуалізацію у 
красному письменстві питань з розряду «табуйованих тем», а насамперед 
т.зв. «полового питання», що у творчості В. Винниченка реалізувалося 
у скандально-експериментаторських дослідженнях проблем кохання, 
шлюбу та моралі [24, 165]. При цьому, як зазначає П. Христюк, 
«в шуканнях Винниченка серйозне (бажання) жадання, викликане самим 
життям, створити нову форму моральних відносин людства, в якій було б 
більше розуму і раціональності» [31, 276] (курсив наш. – М. К.).

Варто відзначити, що націленість письменника на пошук власне 
раціональних основ людських взаємовідносин зумовила й раціоналістичне 
підґрунтя його художніх пошуків, про що свідчить свідома установка 
автора на експериментаторство – генеральний художній прийом його 
драматичних і прозових творів. Характерно, що В. Винниченко обирає 
позицію не просто борця з патріархальщиною, а роль митця-дослідника, 
котрий, перш ніж заперечити чи відкинути ту чи іншу форму людських 
взаємин або типи поведінки, намагається їх проаналізувати на предмет 
відповідності вимогам нового часу та життєвості. 

Реалізація такого мистецького завдання особливо виразно 
виявляється у художній парадигмі жіночих образів, виведених у п’єсах, 
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оповіданнях і романах В. Винниченка. У переважній більшості дослідники 
творчості митця звертали увагу на «неординарні» жіночі постаті – героїнь-
носіїв авторської концепції «чесності з собою» та експериментаторок у 
сфері моралі. Поза увагою залишалися як малоцікаві й невиразні жіночі 
постаті т. зв. «другого плану» – представниць патріархального способу 
поведінки та традиційних форм самореалізації через шлюб та материнство. 
Втім вони викликають наукове зацікавлення через декілька причин: по-
перше, вони є втіленням винниченківської концепції традиційної жіночої 
поведінки; по-друге, у драматичних і прозових творах вони виконують 
особливу функцію контрасту по відношенню до образів жінок «нового 
типу», героїнь-носіїв нових життєвих цінностей та ідеалів, тим самим 
увиразнюючи відмінності модерної та патріархальної моделі світогляду та 
поведінки; й по-третє, на увагу заслуговує система художньо-виражальних 
засобів, котрі використовує автор для репрезентації цих жіночих типів.

Саме через це тип «пушистої самочки» у різних рольових 
виявах і тип матері є предметом наукового осмислення даного розділу.

Аналізуючи суспільне становище жінки в буржуазному світі, 
Сімона де Бовуар говорила про те, що «шлюб – це єдина можливість 
(для жінки – М. К.) забезпечити своє існування, єдине виправдання 
власного покликання на землі» [5, 8]. При цьому суспільство зобов’язує її 
одружуватися, аби виконати дві найголовніші свої функції: дітонародження 
та вдоволення сексуальних потреб чоловіка і турбота про його домашнє 
вогнище. Таким чином, її громадським обов’язком є служіння чоловікові, 
від якого вона залежить фінансово й соціально. У зв’язку з цим жінка 
потрапляє в ситуацію замкненості, обмеженості хатнім господарством та 
опікою над дітьми. За цих обставин і умов навряд чи можна говорити про 
повноцінний розвиток особистості або про самоствердження жінки, адже 
вона залишається іманентною та інертною щодо суспільних змін. 

При цьому звернімо увагу на те, що час, коли В. Винниченко 
дебютує у літературі, – це час революційної зміни погляду на людину 
як особистість, від волі та духу котрої залежить існування та розвиток 
суспільства й світу в цілому. У філософській, естетико-художній, 
політичній сферах того часу утвердилася ідея свободи як основоположного 
життєвого принципу творчої особистості. М. Бердяєв – емансипатор того 
часу, близький за своїми переконаннями В. Винниченкові, наголошував: 
«Свобода є моя незалежність і визначеність моєї особистості зсередини, і 
свобода моя є творча сила, не вибір між поставленим переді мною добром 
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і злом, а моє поєднання добра і зла. … свобода є роз’єднання та творчість, 
шлях до розкриття в мені універсуму» [3, 52 – 54].

Патріархальний же світ тримається на усталеності правил і норм, 
обов’язкових для виконання усіма членами суспільства, традиційності 
поведінкових моделей, які детермінуються людською природою: 
біологічними даними та інстинктивною сферою представників певної 
статі. 

Борючись зі старосвіччиною, В. Винниченко прагне віднайти 
аргументовані докази віджилості усталених форм жіночої поведінки та 
соціальної самореалізації жінки, адже час вимагає від особистості в першу 
чергу емансипованості та неординарності як головних запорук розвитку 
світу. Письменник підходить до проблеми традиційних форм суспільної 
поведінки жінки з позиції дослідника, прагнучи з’ясувати та вивчити їх 
позитивні та негативні сторони. Для цього він виводить галерею жіночих 
персонажів, котрі репрезентують тип берегині домашнього вогнища або 
словами Катрі – героїні «Великого Молоха» – тип «пушистої самочки»: 
Леся («Великий Молох»), Ніна («Гріх»), Соня («Щаблі життя»), Тота й 
Галя («Божки»). 

Виходячи з самої номінації, очевидним є авторський акцент на 
інстинктивній природі їхньої поведінки, за художнім задумом письменника 
вони мають втілювати жіночу природу у її іманентному вияві. Вони 
відіграють другорядні ролі у названих вище творах, оскільки переважно 
контрастують з головними героїнями – бунтарками проти усталеності та 
традиційності, шукачками нових способів самореалізації поза природним 
призначенням, зорієнтованими на революційну зміну ролі жінки у 
суспільстві та кардинальний перегляд традиційних моральних норм.

Образну модель В. Винниченко створює, виходячи з ідеї 
природності «пушистої самочки». Передусім в око впадає типовість 
набору портретних характеристик, якими наділяє митець своїх героїнь. 
Вони дещо банальні: автор використовує стандартний набір візуальних 
ознак, які асоціативно співвідносяться з ідеєю жіночності. Так, усі 
героїні є блондинками (з варіантами відтінкової гами) з передбачливо 
блакитними очима: Ніна з «Гріха» «біляво-золотиста», Соня («Щаблі 
життя») – «гарненька блондинка», Галя – «дуже мила зі своїми локонами 
і синіми очима ляльки». Остання характеристика увиразнює інше 
смислове навантаження таких портретів – ляльковість або дитинність, 
що виражає ідею інфантилізму таких осіб, скутості їхнього мислення 
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і світогляду, адже вони цілком задоволені своїм життєвим статусом. 
Ця ситуація спричинена тим, що з представників двох статей тільки 
чоловік «втілює трансцендентність до зовнішнього світу» [4, 11] і стає 
зовнішнім виразником провідної ознаки жіночності – пасивності, яка, за 
З. Фройдом, випливає з біологічної специфіки жінки і чоловіка [26, 557]. 
У В. Винниченка ця властивість героїнь реалізується у двох площинах: 
фізичній і психологічній. Аналізована портретна характеристика, з 
одного боку, виявляє фізичну пасивність цих героїнь, бо вони переважно 
перебувають у статичному стані: наприклад, Ніна любить «лежати на канапі 
і їсти щось солодке» або «сидить за столом, загорнувшись у велику хустку», 
Леся обмежується пересуванням просторами квартири Зінька, Тота, 
виснажена сімейним скандалом, лежить на дивані. Така «непорушність» 
образів створює ефект статичнсті і відчуття штучності, нежиттєвості. 
З іншого боку, передбачає й інфантилізм психологічний, що виявляється 
в іманентності жінок та кволості їх темпераментів. Ці властивості 
виявляються у способі життя, світоглядній позиції, поведінці та вчинках 
героїнь. Насамперед зазначимо, що усі вони асоціюються із замкненим 
простором – квартирою, домівкою, в яких почуваються найбільш затишно 
й впевнено. Ця особливість теж стає своєрідним індикатором жіночності, 
адже патріархальна світоглядна модель буквально ототожнює жінку з 
домівкою – замкненим простором: «Тепер вечорами, – пише С. де Бовуар, 
– чоловік повертається додому, де на нього чекає дружина, охоронниця 
домашнього вогнища і родинних традицій, вихователька дітей. У неї 
лише одна місія: продовжувати і підтримувати життя в найширшому 
розумінні цього слова. Вона народжує дітей, забезпечує розмірений ритм 
повсякденного життя і затишок домашнього вогнища, в якому живе 
за зачиненими дверима» [5, 12] (курсив наш. – М. К.). Характерно, що у 
творах В. Винниченка цей асоціативний зв’язок жінки з затишком оселі, 
врівноваженістю й усталеністю життя об’єктивується у висловлюваннях 
та характеристиках тільки чоловіків, при цьому свідомо робить акцент 
на міщанській сутності такого побуту: наприклад, в авторських ремарках 
(Ніна поводить себе на зразок домашньої кішечки – прикраси квартири: 
«любить горнутися у що-небудь тепле й пухнасте, лежати клубочком на 
канапі і їсти солодке» [15, 479] або «йде до канапи, затишно з ногами 
умощується на ній і починає їсти пастилу» [15, 482]; Леся виконує роль 
господині дому: пригощає Зінька чаєм – реалією тихого міщанського 
світу, спокушає його виїздом на хутір – тихий замкнений світ; подібною 
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до неї є й Галя, біля якої, за характеристикою Юрія Микульського, «…так 
тепло, спокійно й затишно стає на серці» [11, 102], бо вона асоціюється 
виключно з «кімнатою» [11, 290] – замкненим простором, в якому 
зболений душею чоловік почуває себе захищеним). Безперечно, за таких 
умов не може йти й мови про збереження жінкою своєї особистості, адже 
вона стає елементом антуражу, який оточує чоловіка, зручним предметом 
інтер’єру на зразок м’якого фотеля, що формує уявлення про внутрішню 
статичність таких героїнь. У свою чергу ця властивість «пушистих 
самочок» виявляється у наборі певних психологічних характеристик, 
які випливають зі світоглядної іманентності таких жінок. В. Винниченко 
досить докладно подає життєві установки своїх героїнь, виходячи з їхньої 
поведінки та цінностей, на які вони зорієнтовані.

Головною засадою світогляду жінок аналізованого типу є 
визнання чоловіка центром їхнього життя, оскільки «вона аж ніяк не 
впливає на майбутнє і світ, її зв’язок із суспільством здійснюється лише за 
посередництвом чоловіка» [5, 12]. В. Винниченко втілює цю концептуальну 
домінанту самовизначення жінки у поведінці й висловлюваній героїнями 
позиції. Насамперед зазначимо, що усі представниці даного типу 
є палкими прихильницями шлюбу, що є для них єдиним способом 
суспільної самореалізації. Факт одруження є для них відправним життєвим 
пунктом, адже саме в родині вони бачать сенс існування людини й тільки 
сім’єю обмежують світ. Леся, героїня «Великого Молоху», на противагу 
соціально зорієнтованій Катрі, стає захисницею «сем’ї», яка, на її думку, 
лише одна може дати душевне заспокоєння Зінькові й прислужитися його 
духовному зростанню. Вона виходить з тези, висловленої матір’ю Зінька, 
Оленою Максимівною, жити родинним життям, «плодитися і множитися» 
[9, 39], адже саме це є основним призначенням людини. Подібної позиції 
дотримується й Галя («Божки»), котра абсолютно не представлена у 
творі висловлюваними позиціями, що теж є симптоматичним проявом 
авторського акценту на підпорядкованості жінки чоловічій позиції, але 
котра своїми діями наполегливо йде до своєї мети – одруження з Юрієм 
Микульським. 

Якими ж якостями мають бути наділені ці жінки, аби привабити 
революційно налаштованих, суспільно активних Зінька, Івана з п’єси 
«Гріх», Юрія Микульського та Клим-Клима з роману «Божки»? 
Насамперед В. Винниченко наголошує на відсутності внутрішнього 
стрижня у таких жінок – устремлінь, які визначають індивідуальність, 
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спонукають її до розвитку та пошуку нових форм самореалізації. У зв’язку 
з цим речником їхніх бажань, прагнень, творцем їхнього світогляду є саме 
чоловік, якого вони виводять у ранг Бога і яким повсякчас захоплюються. 
Аналізуючи таку властивість жінки патріархального світу, авторка 
гуманістичної праці «Друга стать», писала: «Жінка, котра протягом 
п’ятнадцяти років із захватом ставилася до свого чоловіка, якого вона 
вважала вищим за себе, розповідала мені, якого вона зазнала розпачу після 
його смерті, зіткнувшись з необхідністю мати власну думку і самостійно 
обирати форму поведінки» [5, 77] (курсив наш. – М. К.). Таким чином 
ці героїні, якщо не допомагають своїм мужчинам у справі їхнього життя, 
керуючись при цьому не власними переконаннями, а прагненням бути 
корисною чоловікові, то принаймні створюють умови для його успішної 
самореалізації. Так, Ніна займається облаштуванням типографії лише 
з ініціативи Івана – революціонера-підпільника. При цьому автор 
наголошує на дитинності її поведінки, на яку опосередковано вказує 
поведінка її чоловіка. Він детально пояснює, як поводитися зі шрифтом, 
повсякчас перепитуючи, чи зрозуміла вона його. В. Винниченко звертає 
увагу на те, що для Ніни ця справа є черговою цікавою розвагою, грою, яка 
розважає її й у свою чергу є проявом стилю її поведінки, що виражається 
у кокетуванні своєю дитинністю, про що говорить драматург у своїй 
ремарці на початку твору й робить акцент протягом усієї п’єси такими 
характеристиками поведінки («вередливо», «з дитячими вередливими 
нотками», «по-дитячому кричить». «пригортаючись, лащиться» та ін.). У 
цьому виявляється не стільки її розумова недолугість, скільки небажання 
думати, адже патріархальній жінці «заважає міркувати не якась вада 
мозку, просто їй не доводиться займатися цим у житті. Для них розумова 
діяльність – це не засіб, а скоріше гра» [5, 76]. 

Принаймні, саме так сприймаються героями-чоловіками 
мисленнєві потуги таких жінок, адже вагомішими для мужчин є інші 
їхні властивості. Окреслена вище життєва установка таких героїнь 
зумовлює особливі психологічні якості – покірливість й самозречення, 
– що супроводжують процес повного розчинення жінки в чоловікові. 
У цьому випадку можна говорити про особливу ментальну установку 
патріархальної жінки – установку на усвідомлене рабство, що детермінує 
її поведінку та світовідчуття. 

Таку поведінку демонструє Леся, котру сам Зінько називає 
«кроткой голубіцей» і «тихим ангелом». Вона є уособленням доброти 
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й злагоди, тиші й спокою, що передано авторськими коментарями її 
поведінки: говорить «тихо» або «тихо й сумно», «сумно й ніжно» і т.д. 
Стальський («Гріх») говорить про такі ж властивості Ніни («У них у 
[жінок – М. К.] серце м’якше, більше»), виводячи їх із її зовнішнього 
вигляду: «Таке собі пухкеньке, м’якеньке» [15, 500]. При цьому чоловіки 
«розігрують із себе володарів» [5, 78], віддаючи накази, керуючи 
поведінкою підвладних їм представниць слабкої статі. Описуючи 
сприйняття Юрієм Микульським Галі, В. Винниченко одночасно 
говорить про її «немудрість», та інші чесноти, котрі компенсують її 
розумову недолугість і які викликають у героя стан блаженства й спокою, 
а також підсвідомо сприяють підвищенню його самооцінки: «…але 
так тепло, спокійно й затишно стає на серці, коли вона трошки боязко, 
трошки з робленою наївністю, але з щирим обожанням дивиться йому 
в лице й швиденько говорить про прості, спокійні речі. Вона не ставить 
ніяких надриваючи душу питань, не шарпа нервів несподіванками, не 
перероблює світ. […] Те, що вона говорить, можна слухати чи не слухати, 
– як лопотання струмочка в лісі, в літню спеку, коли так солодко лежати, 
притулившись щокою до свіжої трави. […] Надокучить слухати, можна її 
одіслати й вона несміло, знову з трошки робленою соромливістю поцілує 
його, кокетливо посміхнеться й легенько вибіжить» [13, 104] (курсив 
наш. – М. К.). Така поведінка дівчини детермінована тим, що «Обранець 
здається їй абсолютним суб’єктом, котрий разом з коханням принесе їй 
розкіш і значимість. Він володіє найвищими чеснотами, й тому вона дарує 
йому ідеальне кохання. І не через те, що він чоловік, якому вона жадає 
віддатися, а тому, що саме він ЦЯ, ЕЛІТАРНА істота» [4, 299].

У сприйнятті Юрієм  Микульським Галі (воно близьке й позиції 
Зінька з «Великого Молоха») прозирають два вельми цікаві ідейні 
концепти, які, на наш погляд, оприявлювали амбівалентність позиції 
самого автора у розвязанні проблеми жіночої емансипації та взаємин 
«чоловік – жінка». Перший виявляється у художньому прийомі контрасту 
або образній опозиції, яку використовує В. Винниченко, зіставляючи 
прогресивних жінок-бунтарок Катрю й Ріну з Лесею і Галею, Марію й 
Ніну. Виявляється, що героям-мужчинам більше імпонує другий тип 
– «пушистої самочки», котра «зна, що буде жінкою, матір’ю, зна свої 
обов’язки і не робить з цього драми, не говорить навіть про це» [13, 104], 
ніж «женщина з обов’язком» [10, 27]. Вони дають чоловікові заспокоєння, 
адже не претендують на роль реформаторок, і що найголовніше, – 
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абсолютно не сумніваються у його вищості й не претендують на 
рівність й не хочуть домінувати. Таким чином, мужчина може зберегти 
за собою роль володаря, принаймні, у межах родини (усі названі герої-
чоловіки або використовують наказовий тон у спілкуванні з «пушистими 
самочками» або керують їхньою поведінкою), що дає йому можливість 
самоствердитися й підняти самооцінку, а особливо це важливо у гострі 
моменти внутрішньої боротьби, роздвоєння, для подолання якого чоловік 
мусить проявити волю. Й у цьому випадку покірлива жінка увиразнює 
іпостась мужчини-«царя», адже за словами Е. Фромма: «Для тих, у 
кого немає ні власності, ні соціального престижу, джерелом особистого 
престижу є родина. Там індивід міг відчути, що він хтось. Дружина й 
діти йому підкорялися, він відігравав головну роль на домашній сцені й 
наївно сприймав цю роль як власне природне право. У соціальному плані 
він міг бути ніким, зате вдома царював» [27, 50]. Тому-то покірливість й 
запопадливість жінки імпонує таким героям В. Винниченка, адже якщо 
Галя, Леся, Ніна просто кохають своїх чоловіків (Леся: «Я вас оповию, 
обгорну вашу душу своєю любов’ю, я диханням своєї душі зогрію ваше 
серце й воно теж буде жити» [10, 45]), то жінки-емансипантки прагнуть 
душу мужчини розітнути й проаналізувати, щоби вдосконалити його. В 
усіх розглянутих вище творах, за винятком «Великого Молоха», перемога 
залишається на боці жінок – представниць патріархального світу, – які 
силою своєї любові і готовності служити чоловіку  рятують його від 
депресії та самобичування. Ця особливість мистецького розв’язання 
проблеми життєвості патріархальних чи емансипаційних стилів жіночої 
поведінки випливає з власних відчуттів самого В. Винниченка. котрий 
у щоденникових записах 1914 – 1916 року говорить про своє бажання 
«обгорнутися, укутатися в ніжність і любов» [14, 97]. 

Так виявляється друга ідеологічна амбівалентність 
В. Винниченка: як модерніст, він виступає за рівність жінок і чоловіків 
у питанні саморозвитку й самореалізації, але рудименти патріархальної 
свідомості підказують митцю-експериментатору нежиттєвість 
емансипаційної моделі жіночої поведінки, яка в своїй основі суперечить 
природі жінки. Характерно, що письменник усвідомлює віджилість 
старих форм поведінки й способу самореалізації жінки (недаремно 
простежується авторська іронія в номінації таких жінок – «пушиста 
самочка» або «Муфта»), бо в першу чергу ратує за свободу людини, 
яка насамперед виявляється у її прагненні до саморозвитку, чого не 
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спостерігає у героїнь аналізованого типу. Але разом з тим й іронізує 
над модерністською концепцією «нової жінки» – моделлю жіночих 
характерів, що «позбавлені романтичної імперсональності, властивої 
жіночим образам у чоловічій літературі» [23, 71]. Такий тип, виплеканий 
у літературі Лесею Українкою та Ольгою Кобилянською, визначався 
насамперед своєю вищістю над чоловіком, що ґрунтувалася на глибокому 
інтелектуальному досвіді жінки, на її моральності, багатстві психічних 
відрухів [23, 71], що створювало розмаїту й досконалу картину духовності. 
Пригадаймо, що модним художнім прийомом індикації багатства душі 
«аристократок духу» у жінок-письменниць була чутливість і чуттєвість 
їхніх героїнь до музики. В. Винниченко пародіює цей прийом у своїх 
драмах і романах, роблячи музику (гра на фортепіано Лесі, на гітарі – Галі 
(«По-свій») та Клавдії Петрівни («Записки Кирпатого Мефістофеля»)) 
засобом, який використовують «пушисті самочки» для зняття емоційної 
та інтелектуальної напруги чоловіків. Жодного значення для пізнання та 
розкриття духовного світу героїнь музика не має. Це зумовлено тим, що 
раціональне мислення В. Винниченка підказувало йому більш очевидні 
формальні прояви емансипаційної поведінки, зумовлені її включеністю 
у процес соціально-політичної та моральної перебудови суспільства. 
Таким чином, видається, що В. Винниченко не тільки не заперечує право 
на існування патріархального типу жіночої поведінки, але й говорить 
про більшу вірогідність її життєвості, оскільки вона випливає з самої 
природи представниці слабкої статі, порівняно з способом самоподачі 
емансипанток. Такі особливості підходу письменника до розв’язання 
гострої соціально-психологічної проблеми пошуку нових форм взаємодії 
представників двох статей зумовлена парадоксальністю (Д. Гусар-Струк, 
Л. Мороз) його мислення й експериментаторським підходом до вивчення 
явищ життя. 

Поряд із цим відзначимо, що В. Винниченко був досить глибоким 
у своїх дослідженнях, а модерністська тенденційність його світогляду 
й художнього мислення провокувала неприйняття традиційних форм 
самореалізації особистості, в тому числі жінки. Тому письменник 
розширив художню модель «пушистої самочки», вдавшись до аналізу 
поведінки варіантів цього типу: «пушистої самочки»-хижачки та 
жінки-матері.

Осмислення цих варіантів тісно пов’язане з гострим і навіть 
болючим для В. Винниченка питанням інституту шлюбу й пошуку його 
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альтернативних форм, про що свідчать роздуми митця на сторінках 
щоденника, його нотатки для майбутнього роману «Шлюб». Розмірковуючи 
над причинами занепаду сучасного шлюбу [14, 141], В. Винниченко 
окреслив два найголовніші чинники нещасливого подружнього життя, 
які одночасно є і його підґрунтям – фізіологічний фактор і моральні 
принципи, які регламентують відповідну форму суспільного узаконення 
тілесного потягу – створення сім’ї. Так, у своїх романах «По-свій», 
«Божки», «Записки Кирпатого Мефістофеля», драмах «Молода кров», 
«Пригвождені», «Щаблі життя» автор веде мову про випадковість як 
рудиментарну ознаку створення родин, яка в свою чергу є наслідком 
реалізації сексуальності героїв. Так, Модест і Юрій Микульський, 
Михайлюк, Антось Морочинський одружуються тільки через те, що, 
задовольняючи свою сексуальність, вступили у позашлюбні відносини 
з дівчатами/жінками, які завагітніли від цього зв’язку. У першому 
випадку цей факт набуває ознак «зведеності» дівчини, визначаючи тим 
самим залежність жінки, перетворюючи її на предмет, який використали 
чоловіки для задоволення свого лібідо. Таким чином, суспільна думка, 
виходячи з традиційного сприйняття жінки крізь призму тілесності, 
визнає лише єдину цінність – її невинність, тілесну чистоту, що служить 
предметом своєрідних товарних відносин з чоловіками: «Жіноче тіло – це 
річ, котру можна купити. Для жінки її тіло – це капітал, який дозволено 
експлуатувати собі на користь» [5, 12]. При цьому ставки з боку мужчини 
досить високі, оскільки він як соціально активна та раціональна істота 
мусить (це регламентовано суспільною мораллю) нести відповідальність 
за майбутнє жінки, що передбачає «матеріальне забезпечення і моральне 
вдоволення, власний дім, гідність заміжньої жінки, такий-сякий сурогат 
кохання й щастя» [5, 85]. Таким чином, сім’я є тим «соціальним інститутом, 
котрий упокорив сексуальний інстинкт і контролює енергію примітивної 
сексуальності» [28,149].

Зведення шлюбу до рівня лише узаконеного способу реалізації 
статевого потягу, безумовно, не могло не обурювати письменника-
гуманіста, адже за подібних умов постраждалими були представники 
обох статей: жінка – через те, що жодних інших цінностей суспільство 
у ній не бачило, сприймаючи її лише у предметній, суто прагматичній 
сфері; чоловік же жертвував свободою вибору, правом на волевиявлення; і 
нарешті, обоє клали на олтар шлюбу перспективи саморозвитку й право на 
любов. Таким чином, вони ставали заручниками моралі, яка нав’язувала 
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регламентовані форми міжстатевих відносин. Створюючи план роману 
«Шлюб», В. Винниченко акцентував увагу на тому, що за подібних 
обставин створення сім’ї, неминучою є руйнація долі жінки і чоловіка: 
«У Петра вибух, спричинений монотонністю сімейного життя, Ніна 
– ображена сторона, бо він лишив її «цінностей», почуттів» [14, 157] 
(курсив наш. – М. К.). 

М. Бердяєв у праці «Самопізнання» висловив суголосне 
винниченківському трактування сутності інституту шлюбу як обмеження 
свободи особистості, що свідчить про актуальність поставлених 
українським письменником питань: «Елементи рабства завжди були 
сильними в родині, й вони не зникли до цього часу. Сім’я є ієрархічний 
заклад, заснований на пануванні й підкоренні. У ній соціалізація любові 
означає її пригнічення. Шлюб, на якому заснована сім’я, є дуже сумнівне 
таїнство» [3, 67] (курсив наш. – М. К.).

Міркування В. Винниченка щодо закономірностей нещасливих 
шлюбів знайшли своє послідовне втілення у його творчому доробкові, 
що свідчить про органічну єдність світоглядної та мистецької концепцій. 
Втім привертає увагу той факт, що в осмисленні драматичних обставин 
родинного життя, письменник робить постраждалою стороною чоловіка – 
заручника суспільної моралі та примх власної дружини. Саме такий ідейно-
смисловий акцент увиразнює художню концепцію жінки-хижої самки 
– своєрідний варіант розглянутого вище типу «пушистої самочки», – що 
за духовними, світоглядними й поведінковими домінантами контрастує 
зі своїм коханим чи чоловіком. Яскравими образними втіленнями цієї 
авторської установки стали образи Діни Опанасівни та Тепи з романів 
«По-свій» і «Божки», Соні Сосницької та Варвари Федорівни з роману 
«Записки Кирпатого Мефістофеля», Аннет з роману «Рівновага». 

Створюючи портрети своїх героїнь, В. Винниченко використовує 
вже вироблений й апробований набір деталей, які підкреслено виражають 
ідею тілесності: Дінине біляве, розпущене під маленьким капелюхом 
волосся [12, 9] або «пасмо жовтого завитого волосся» [12, 24], «струнка 
з твердими рисами постаті, туго затянутої в корсет» [12, 9], її пишний 
круглий бюст [31, 30] та «випещені руки, від яких пахло чимось солодким» 
[12, 95], подібна до неї й Варвара Федорівна, що має «жовто-золоте мите 
волосся», «жовто-червоні нафарбовані губи» й наманікюрені нігтики 
[8, 46]. Тепа ж є носієм портретних рис фатальної жінки: «візантійські» 
очі, густі смуги брів і навіть самовладний рисунок невеличкого рота» 
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[12, 50], «губи були такі соковиті, свіжі й густо-червоні», вона мала 
«здорове тіло з гордо поставленою головою» [12, 55]. Митець акцентує 
увагу на особливій сексуальній привабливості героїнь, яка генерує 
особливі еротичні імпульси, еротичну енергію – єдину їхню цінність, 
завдяки якій вони приваблюють і тримають біля себе чоловіків. Жінки, 
за О. Вейнінгером, є винятково сексуальними [6, 93], при цьому свою 
внутрішню сутність, свою особистість, своє «я» вони визначають завдяки 
проекції на власну зовнішність, що дає право ідентифікувати її виключно 
з тілом, яке є найбільшою цінністю жінки. Тому-то героїні В. Винниченка 
особливу увагу приділяють своїй зовнішній привабливості, підмальовуючи 
губи, використовуючи пудру. Ці штучні засоби зваблення чоловіка швидко 
підмічаються головним героєм Вадимом Стельмашенком і викликають у 
нього прикрі відчуття. Через цю деталь митець прагне увиразнити ідею 
єдиної цінності «пушистої самочки» – її еротичну звабу, що впливає і 
стимулює інстинктивну природу чоловіка, залишаючи поза увагою його 
духовні потреби. Ця зброя, як показує В. Винниченко, є одночасно й 
найслабшою зброєю жінки, адже «по якомусь часі її дія послаблюється, а 
на світі є, на жаль, інші звабливі жіночки. Та вона все ж усіляко намагається 
лишатися звабливою, подобатись» [5, 85].

Ця психологічна деталь обігрується письменником у процесі 
розгортання сюжету, варіюючись і розширюючись. Так, зображуючи 
Тепу, Діну, Соню й Варвару Федорівну, В. Винниченко виходить із 
положення про те, що подібний тип жінок у центрі власного світогляду 
має винятково чоловіка й уся їхня поведінка вмотивована прагненням 
самоствердитися за рахунок представників сильної статі, оскільки інші 
шляхи самореалізації ними відкинуті. Причиною цього є, за З. Фройдом, 
«слабкість соціальних інтересів (жінки – М. К.) і властивість сублімувати 
потяги, ніж це спостерігається у чоловіків» [26, 574]. К. Хорні називає 
цю психологічну ситуацію «гонитвою за чоловіком», що викликано 
зануренням жінки винятково у сексуальну сферу. Пояснюючи мотивацію 
їхньої поведінки, дослідниця твердить: «З точки зору економії лібідо, 
у типовій психологічній структурі таких жінок багато особливостей, 
що штовхають її саме у сферу сексуальності, тому що шлях до інших 
можливостей задоволення (або сублімації) виявився надто складним» 
[30, 158] (курсив наш. – М. К.). 

Таким чином, описаний В. Винниченком тип свідомо віддає 
перевагу жіночності перед соціалізацією (інтелектуальною чи 
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громадською діяльністю). При цьому жінки, відчуваючи модні тенденції 
часу, створюють ілюзію своєї причетності до суспільного життя: Діна, 
наприклад, бере участь у роботі Комітету, що опікується справою 
відродження української культури, яка абсолютно байдужа їй через 
національну аморфність; проповідує ті ідеї, що є на часі, особливо не 
задумуючись над їх суспільною значущістю.

Разом із тим, подібно до Варвари Федорівни, дружина Модеста 
засуджує стару модель родинних взаємин, де жінка відігравала 
другорядну роль у сім’ї й задовольнялася іпостассю «берегині» 
домашнього вогнища, що сприймається як рудимент міщанства. 
Вважаючи себе прогресивними особами, вони разом з тим претендують 
лише на права, цілком позбуваючись своїх природних обов’язків, 
перетворюючись зрештою на «паразита» / «павучиху», за словами героя 
«Записок Кирпатого Мефістофеля». «А розумна, освічена, поступова 
жінка! – говорить Панас Павлович про свою дружину. – Музику любить, 
театр розуміє, відчуває щиро. У політиці – переконана республіканка, 
мало не анархістка. Так-так! І разом з тим безмежно егоїстичний, злий, 
жорстокий паразит. Простий паразит! Та вона ж нічого не робить! 
Нічогісінько! Обід варить прислуга, хату прибирає прислуга, за дітьми 
ходить прислуга. Вона ж тільки їсть, спить, щось там собі почитує, 
їздить по концертах, театрах, розводить розумні, цікаві балачки й більш 
нічого» [8, 37]. 

Як бачимо, відбувається своєрідний процес адаптації «пушистої 
самочки» до обставин і вимог нового часу: одружившись, вона опиняється 
під захистом суспільства, оскільки відповідальність за неї несе за 
законами буржуазного суспільства чоловік. Створивши ілюзію своєї 
прогресивності, що виявляється у сповідуванні нею емансипаційних 
ідей, але тільки у частині прав жінки, вона увільняється від обтяжливих 
родинних клопотів, зосереджуючись переважно лише на проблемі свого 
біологічного існування. Проте останнє може опинитися під загрозою 
через наведену вище можливість альтернативного заміщення більш 
привабливою «самочкою». 

Через це поведінкою таких героїнь В. Винниченка насамперед 
керує психологічна установка на постійне утвердження своєї «еротичної 
зверхності» (К. Хорні) порівняно з іншими особами їхньої статі або 
відстоювання «непорушності шлюбу» як норми. У цій боротьбі жінка 
керується двома найсильнішими почуттями – заздрістю та ревнощами 
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[26, 566]. Така мотивація реалізується у трьох осмислених автором 
поведінкових моделях, детермінованих установкою на війну за чоловічі 
серця. 

Виразно така життєва установка прозвучала з уст Тепи, котра 
мету свого життя вбачає в «укрощении мужчин» [13, 131], нагороджуючи 
їх своєю прихильністю. Тому стилем поведінки «пушистих самочок»-
хижачок є постійне кокетування і флірт, оскільки саме вони є «засобом 
викликати активний статевий напад з боку чоловіка, посилити або 
послабити за бажанням інтенсивність цього нападу і, цілком непомітно 
для чоловіка, спрямувати його в той бік, який особливо бажаний жінці» 
[6, 249]. Арсенал завоювання мужчини різноманітний, він залежить 
від особливостей темпераменту героїнь, а спільною домінантою такої 
поведінки героїнь В. Винниченка є націленість на гру й лицемірство. Вони 
випливають знову-таки з їхньої природи: «Жінки брехливіші за мужчин, 
брехня є самозахистом, виробленим історичним безправ’ям жінки ще з 
часів перемоги патріархату над матріархатом» [3, 69]. 

Так, наприклад, Діна і Тепа – актриси за своїм світопочуванням 
і поведінкою. Перша – героїня водевілів та легких комедій, в ній немає 
драматичної напруги, яка домінує у другої представниці аналізованого 
типу. Діна наскрізь фальшива, вочевидь, через відсутність будь-якого 
внутрішнього наповнення, душевних хвилювань чи життєвих цілей, вона 
ніколи не буває справжньою, бо гра – це її сутність. Тому неприродність її 
поведінки впадає в очі усім оточуючим і справляє на них прикре враження. 
Олеся дивується тому, як «дочка простого дячка, може поводитися, як 
магнатка» [12, 24], Модестові стає ніяково від тону її голосу, «піднятого, 
штучно бадьорого, прудкого», липких поглядів і мішання українських 
і російських фраз, що підсилює його підозри щодо її невірності. 
Разом з тим вона – істота природна – наділена загостреним відчуттям 
психологічного клімату, який панує в родині, настрою, який охопив її 
чоловіка. Це відчуття подібне до інстинкту самозахисту. Сама героїня 
називає його «шостим чуттям», підкреслюючи тим самим одну з головних 
властивостей психології жінки – ірраціональність [6, 193]. Завдяки йому 
вона інтуїтивно відчуває правильний стиль поведінки під час подружньої 
сварки з Модестом, яка завершилася бійкою, що робить її переможницею. 
Автор подає цей епізод через сприйняття чоловіка, котрий після шалу 
гніву усвідомлює, що його сила була поборена жіночою хитрістю і 
тепер уже він є у владі Діни: «Він ждав, що вона почне кричати, лаятись, 
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обурюватись. Тоді напівзнімалась з його її влада через цей божевільній 
вчинок. Але вона розумніша: вона знає, що саме так треба поводитись 
(подає себе жертвою, говорить тихо й покірливо – М. К.). Тепер він 
нічого не зможе проти неї, принаймні тиждень. Неждано-негадано їй 
упала з неба удача» [12, 97]. Або у розмові про розлучення, підставою 
до якого був очевидний адюльтер Діни (записка коханця), «вона раптом 
поводиться так, немов ніяких записок не було, немов він, Модест образив 
її, немов вона страждаюча сторона» [12, 184]. Таким чином, героїня 
переакцентовує увагу співрозмовника, використовуючи прийом нападу: 
Діна прийшла на розмову з чоловіком із цілком неправомірними закидами 
щодо міщанського способу життя, який він їй запропонував, замкнувши 
нібито між кухнею і спальнею, наполягаючи при цьому на грошовому 
відшкодуванні моральних збитків, які вона «хоче» віддати на справу 
«служінню народові».

Митець створює цікаву психологічну колізію: чоловік починає 
боятися і пасувати перед акторськими прийомами та засобами тиску, 
які застосовує жінка. Наприклад, Модест «боявся», коли його дружина, 
копіюючи поведінку дитини, підлещувалася до нього (сідала на коліна, 
обнімала за шию). Ці інтимні події сприймалися ним як «способи», 
якими Діна керувала його поведінкою й почуттями. Уміння маніпулювати 
мужчиною у Діни настільки досконале, що Модест втрачає відчуття 
реальності. 

Складніший за своєю внутрішньою сутністю є образ Тепи – 
колишньої коханки Вадима Стельмашенка. Як зазначала І. Кошова, ця 
героїня є «втіленням гріха. Вона зваблива спокусниця, надзвичайно 
гарна і розкішна, вона – інстинкт, насолода, скуштувавши яку, опинишся 
в тенетах диявола» [17, 46]. Ідейно-смисловою домінантою цього 
художнього образу, на наш погляд, було авторське уявлення про фатальну 
жінку – своєрідний екстракт сексуальної енергії і владності – своєрідної 
антагоністки й повелительки мужчин. Окрім того, розробляючи 
концепцію любові і кохання [14, 334] та втілюючи її у художніх творах, 
В. Винниченко підійшов до необхідності створення такого жіночого 
образу, який би асоціювався з другим типом інтимних взаємин. У його 
теорії таємниці кохання розкривають через з’ясування біологічної 
природи людини: воно є проявом лібідних устремлінь людини, шалу 
підсвідомого. Поза задоволенням сексуального потягу воно жодним 
чином не впливає на духовний світ людини чи на її внутрішній розвиток, 
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не провокує до розвитку, самовдосконалення, пізнання світу: «Кохання – 
розмірковує В. Винниченко у щоденнику, – це зойк крови, це бездумний, 
непереможний голод тіла, це наказ вічності, яка не допускає опору собі. 
Кохання саме себе пожирає, як вогонь, і коли задоволене, лишає по собі 
нудний, сірий попіл» [14, 334].

У своєму художньому доробкові В. Винниченко неодноразово 
звертається до теми співвідношення кохання й любові, акцентуючи 
увагу переважно на наслідках чуттєвого вибуху – моральних обов’язках, 
які покладає на чоловіка суспільство, й опір «чесного з собою» цим 
приписам. Образ же Тепи, розроблений в романах «По-свій» та «Божки», 
є своєрідним художнім експериментом з метою створення провокативного 
типу жіночої психології та поведінки, який стимулює біологічні інстинкти 
мужчин.

В. Винниченко робить свою героїню художньою ілюстрацією 
поняття «пристрасть». Ця якість притаманна як її зовнішності, так і 
характерові. У портретній характеристиці автор максимально увиразнив 
ідею повноти й повнокровності природного життя, виражаючи це за 
допомогою яскравих кольорів та асоціативних образів: «Вона майже не 
змінилася, тільки стала немов вище та поважніше. Той же дивний колір 
лиця, що не мінявся ні від яких «безумних» ночей, з танучою, особливою 
якоюсь ніжністю рум’янцю, та сама «мармуровість» носа, візантійські очі. 
Губи були такі соковиті, свіжі й густо-червоні…» [12, 52-53]. Видається, 
що письменник творить свій образ, наслідуючи класичні взірці жіночої 
краси, котрі є втіленням ідеалу жіночності, при цьому він акцентує 
увагу на особливій величності своєї героїні, що є не лише її природною 
властивістю (виходячи з даних зовнішності), але є й набутою якістю, 
що свідомо увиразнюється і підкреслюється Тепою в одязі: «В одних 
(дверях – М. К.) стояла Тепа в довгій жовто-золотистій шовковій сукні 
з великим вирізом на грудях і широкою золотою сітчатою стьожкою на 
голові. Вона нагадувала собою пишних придворних дам на старовинних 
портретах» [13, 147]. Цей показний, свідомо створений героїнею ефект 
аристократичності є складовою її програми зваблення й підкорення 
чоловіків. Така життєва установка визначає смислове наповнення її буття: 
самоствердитися завдяки приниженню мужчини у любовній грі. Окрім 
того, вона є проявом домінантної ознаки жіночності – «нарцисизму, що 
визначає вибір об’єкта любові» [26, 573]. 

Тепа зваблює чоловіків, уміло експлуатуючи свою сексуальність. 
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Стимулюючи тваринні інстинкти мужчин, адже «чоловіча сексуальність 
головним чином вихідна, й спрямована вона на пошук об’єкта для 
полегшення напруження та подолання дискомфорту через посередництво 
фізичного контакту» [28, 133], але залишаючись при цьому абсолютно 
холодною в емоційному плані, вона досягає відчуття всевладності 
над життям представника сильної статі, задовольняючи тим самим 
своє самолюбство й гордість. Як зазначає В. Хархун, у цьому випадку 
маємо справу з ситуацією, коли «психічним ядром комплексу влади є 
енергія бажання» [29, 32]. Вадим Стельмашенко розгадав цю гру й стиль 
поведінки Тепи окреслив так: «Знаю, що вам любо зім’яти й покорити 
чоловіка, вам любо силу свою показати» [13, 149] (курсив наш. – М. К.).

Таким чином, для поведінки «пушистої самочки»-хижачки 
притаманний емоційний (не лише матеріальний, як у випадку з Діною, 
Варварою Федорівною та Сонею) «вампіризм» (паразитизм), що стає 
підґрунтям для її самоствердження та вивищення над чоловіками. 
Природа такого типу жіночої поведінки, за авторською концепцією 
кохання/любові, випливає з деструктивної пристрасності як домінанти 
темпераменту героїні. Пригадаймо, що у перцепції В. Винниченка любов 
сповнена життєтворчої сили, оскільки спонукає людину до пізнання 
об’єкту свого переживання та процесу самовдосконалення. На противагу 
їй кохання «любить тільки себе і для себе. Коли страждання коханого 
дасть насолоду, кохання шукатиме тільки страждання коханого» [14, 334]. 

Тепа є ілюстрацією такого варіанту інтимних почувань. Вона 
пізнала повноту сексуальних переживань з Вадимом Стельмашенком, 
проте для обох це було лише тимчасове задоволення фізіологічних 
потреб. Тепа швидко усвідомила, що її влада над молодим чоловіком 
недовготривала, яка зникне з моментом «зняття збудження» [28, 133], 
оскільки жодними іншими цінностями, окрім тілесної звабливості 
вона не володіє. Її гордість, безумовно страждає, але не від недооцінки 
власного духовного потенціалу, а через нетривале переживання влади 
над мужчиною, завдяки якій вона з об’єкту дії перетворюється на суб’єкт. 
Як наслідок, вона мститься Стельмашенкові, принижуючи його батьків, 
інтригуючи проти Олесі – його справжньої любові. 

В. Винниченко наголошує, що деструктивність почувань 
Тепи веде до її фізичного й морального самознищення. Усвідомивши, 
що Стельмашенко цілком байдужий до неї, героїня стає на шлях 
саморуйнування, що відтінено в авторській портретній характеристиці: 
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«Тепа зупинилась, із понурим здивуванням мовчки зупинила на ньому очі. 
Вони в неї тьмяно й хмуро горіли; під ними темніли круги, лице було бліде, 
трохи ніби запале…» [13, 316] та самохарактеристиці: «Тепер я тупа, 
буквально тупа. Фізично тупа! Тут уже не психологія. Я не вірю в те, що 
любов до одного може здержати потяг до другого. А виходить, єсть щось, 
що не тільки здержує, а вбиває» [13, 320]. Таким чином, сама Тепа стає 
жертвою своєї пристрасності й гордості. Її еротизм актуалізує танатичні 
інтенції. Шукаючи порятунку для себе, вона вдається до гри: освідчується 
Стельмашенкові, роблячи акцент на своїй готовності до самопожертви 
заради реалізації його ідеалів («… все покинути і йти за тобою скрізь», 
[13, 321]), що є провідною властивістю поведінкової моделі «пушистих 
самочок». Проте її маніпуляції терплять крах, оскільки їхній підтекст є 
очевидним для героя: «Ти просто хочеш покорити мене. Так-так! Тебе 
дратує й лютить те, що я не впадаю за тобою тепер так, як колись. …
Коли б я піддався, покорився, у тебе на другий же день усе минуло» 
[13, 322-323)] (курсив наш. – М. К.). Саме ця очевидність змушує її 
перебирати захисну маску цинізму, яка дає їй хвилинне відчуття зверхності 
над цим відкритим і щирим чоловіком. До моделі поведінки та психології, 
представленої Тепою, В. Винниченко ще раз звертатиметься у романі 
«Рівновага», створюючи образ другого плану – Аннет [11]. Зазначимо, що 
цей образ досить схематичний і не представляє нових художніх знахідок 
автора.

Альтернативою Тепиному способові підкорення коханого є 
поведінка Соні – героїні роману «Записки Кирпатого Мефістофеля». Вона 
свідомо віддається Михайлюкові (як він говорить, «вона мене взяла»), 
щоби набути омріяного соціального статусу одруженої жінки. Але коли 
одержує відмову, то в два тижні вінчається із Сосницьким. Досить швидко 
сімейне життя їй набридає (як і Діні), тому, як зазначає автор, «вона, 
мабуть, хоче свіжих полових почувань. Для легеньких стрибань у гречку 
вона занадто багато говорила про моральність, занадто довго старалась 
переконати всіх, що їй гидкі ці «скотства». Значить, треба обставити це 
поважніше, ідейніше» [8, 34]. До речі, на ця ознака шлюбу й одночасно 
фактор його руйнування осмислювалася В. Винниченком у щоденниках: 
«Скука, мовчазність, вичерпаність є найголовнішою ознакою сучасного 
шлюбу. Подружжя тільки тоді оживлюється і зноситься між собою, коли 
до нього приходить нова людина. Але тоді часто виявляється і початок 
їхньої ворожнечі» [14, 142]. 
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На відміну від Тепи Соня відмовляється від традиційного способу 
зваблення чоловіків – кокетування й флірту – вона діє кардинально, 
натякаючи своєму коханцеві про його ймовірне батьківство. Ця тривога 
й непевність, яку переживає Михайлюк, задовольняє її самолюбство й 
бажання влади над ним.

Іншим способом прив’язування чоловіка є шантаж, що може 
мати різні форми. Це насамперед вимога матеріального забезпечення, 
як у випадку з Діною («Божки») та Клавдією Петрівною із «Записок 
Кирпатого Мефістофеля». Причому у першому випадку маємо прямо 
висловлену вимогу, а в другому – латентний спосіб: жінка пише листа 
Якову Михайлюку, в якому зізнається у вчиненому гріхові – народженні 
небажаної для нього дитини, – й акцентує увагу на своїй саможертовності 
– чесноті патріархальної жінки, – представляючи складнощі свого 
теперішнього становища як «чашу страждань», які їй призначено випити. 
Яскраво описані Клавдією Петрівною жахливі побутові умови, в яких має 
зростати син Кирпатого Мефістофеля, стимулюють/експлуатують почуття 
відповідальності героя, що, за В. Винниченком, є ґвалтом над натурою й 
життям чоловіка. 

Другим способом шантажу може бути заборона спілкування 
з дітьми, якою скористалася Варвара Федорівна («Записки Кирпатого 
Мефістофеля»). Наслідком такої поведінки є обіграна В. Винниченком у 
драматургії ситуація зі взаємним викраденням дітей (наприклад, Настасія 
та Вовчанський з п’єси «Пригводжені»). Наслідок – вимушене повернення 
батька у родину, оскільки він почуває відповідальність за виховання й 
формування особистості дитини.

Протилежним попередній установці є третій спосіб 
підкорити чоловіка, який застосовує самка-хижачка, наполегливе 
залучення чоловіка до догляду та виховання дитини, що мусить 
пробуджувати батьківські інстинкти. Цим користується згадувана уже 
Клавдія Петрівна, коли навмисне купає, годує дитину у присутності 
Михайлюка, залишає його доглядати хлопчика. Характерно, що сам 
чоловік усвідомлює підтексти цієї жіночої гри, але його раціо мимоволі 
поступається «мохноногому» і тому приходить розуміння того, що «до 
самої смерті я буду зв’язаний з нею (Клавдією Петрівною – М. К.). І 
вона сама це, здається, почуває. Почуває якимось іншим способом, ніж 
звичайні почуття. Тим-то й ця животна, принишкла, хитра покірність, 
це вичікування чогось, це купання при мені Міки, ця відсутність 
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найменшого дивування з моїх безцільних відвідин. От воно справжнє 
розуміння. О, вона знає, до чого вона йде!» [8, 187].

Отже, моделюючи у своєму художньому доробкові образи 
«пушистих самочок», В. Винниченко прагнув дослідити патріархальний 
тип жіночої поведінки, його психологічні та світоглядні домінанти 
та перевірити життєздатність у новому часі. У драмах та романах 
митця патріархальна жінка постає швидше не особистістю, а набором 
або функцією (С. де Бовуар) певних чеснот і обов’язків. У центрі її 
світогляду перебуває чоловік, на задоволення потреб якого, облаштування 
комфортного існування вона покладає усе своє життя. Як правило, ці 
образи наділені монументальністю, непорушністю, вони статичні й 
не виявляють потягу до розвитку, оскільки повністю «розчиняються» 
у своєму партнерові. Однак вони являють собою конструктивну силу, 
оскільки допомагають персонажам-чоловікам подолати внутрішнє 
роздвоєння, хоча й не провокують при цьому їх внутрішній розвиток. Ці 
героїні цілком пасивні й інфантильні у своїх вимогах до життя. 

Проте рольовий різновид цього типу – «пушисті самочки»-
хижачки (це героїні з гіпертрофованою жіночністю) вирізняються 
активністю й навіть агресивністю та провокативністю своєї 
поведінки. Відчуваючи необмежену владу над чоловіками, чи-то через 
непорушність шлюбних відносин, чи-то через упевненість у силі своєї 
сексуальної привабливості, такі героїні є втіленням деструктивної 
руйнівної сили. Ці жінки, за В. Винниченком, є уособленням біологічної, 
інстинктивної людської природи, тому їхня поведінка ірраціональна, 
стихійна та пристрасна. Зазвичай такі героїні є протагоністами чоловіків 
– раціоналістів – носіїв нових життєвих цінностей. 

Відзначимо також, що створюючи образи таких жінок, автор 
наголошує й на їхньому особливому біологічному статусі – материнстві, 
– що впливає, насамперед, на специфіку міжстатевих відносин.

Феномен жінки-матері як рольовий варіант поведінки 
«пушистої самочки» ґрунтовно осмислений В. Винниченком у 
драматичних та прозових творах у ракурсі авторських зацікавлень 
інстинктивною природою людини та проблемою статі. В. Панченко 
з цього приводу зазначав: «Під «мікроскоп» Винниченка-прозаїка і 
Винниченка-драматурга не раз потрапляла гра інстинктів, що призводить 
до гострих внутрішніх конфліктів. Письменник так будує сюжети своїх 
творів, щоб випробувати силу інстинкту батька-матері, протиставивши їй 
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силу інших почуттів, бажань та вольових установок» [24, 190]. В. Хархун 
говорила про романне (на прикладі «Записок Кирпатого Мефістофеля») 
протиставлення батьківського та материнських інстинктів, «ширше 
прочитання якого проектується на особистісні стосунки чоловіків і жінок» 
[29, 45]. Проте поза увагою вчених залишився сам художній тип жінки-
матері, в якому реалізоване винниченківське уявлення про психологію 
та поведінкові домінанти таких осіб, а також те світоглядно-філософське 
підґрунтя, на якому зростали авторські переконання.

«Оригінальний і чулий, коли так можна мовити, ум Винниченка, 
– писав П. Христюк, – не міг лишитись осторонь од інтенсивних «исканий 
современной человеческой мысли» [31, 187]. Глобальною проблемою, 
над якою розмірковували філософи й митці модерної доби, була проблема 
взаємодії індивідуальності й світу, найбільш зактуалізованої у концепції 
Ф. Ніцше. Окремою темою у згаданій тенденції інтелектуальних роздумів 
був феномен еросу та гри інстинктів. В автобіографічному нарисі 
сучасника В. Винниченка М. Бердяєва «Самопізнання» знаходимо окрему 
главу «Роздуми про ерос», де російський філософ дає характеристику 
духовним пошукам свого покоління, до якого, безперечно, належав і 
український митець: «Я належу до тієї породи людей і до того покоління 
російських людей, яке бачило в сім’ї й дітонародженні побут, у любові 
ж бачило буття. …Я багато міркував над відношеннями, які існують 
між різними типами любові, й насамперед – між любов’ю-жалістю та 
любов’ю-еросом, між каритативною любов’ю та любов’ю-закоханістю» 
[3, 65]. 

Концептуальними вузлами таких роздумів цілого покоління були 
питання взаємодії роду й особистості, статі й роду, кохання й любові, 
розуму та інстинктів, еротичного та родового. Безумовно, вони були 
детерміновані філософськими акцентами, зробленими Ф. Ніцше у своїй 
фундаментальній праці «Так говорив Заратустра», спрямованими на 
розгадку природи чоловіка й жінки та створення теорії ідеального шлюбу. 
А у випадку з В. Винниченком до цих ключових положень додавалися 
ще й концепти філософського учення про волю А. Шопенгауера, творами 
якого цікавився й захоплювався український письменник, про що свідчать 
основні положення його теорії «чесності з собою» та роздуми щодо 
природи й співвідношення кохання й любові.

В осмисленні образу жінки, зокрема жінки-матері, В. Винниченко 
виходив з основоположного ніцшеанівського положення про соціальність 
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мужчини й природність жінки, втілену в метафорі: «жіноча душа – 
поверхня, а чоловіча – глибина» [22, 59] та «усе в жінці загадка, і все в 
жінці має одну відгадку: вона зветься вагітність» [22, 58]. 

А. Шопенгауер пов’язував жінку у першу чергу з духом роду 
та волею роду. Перше – це «те захоплення, котре охоплює чоловіка при 
спогляданні жінки…, пропонуючи йому у поєднанні з нею найвище 
щастя», «пізнаючи на чолі жінки явний відбиток роду, він хотів би саме 
з нею продовжити останній» [32, 107]. Друге – «це складний інстинкт…
вибору індивідуума для задоволення статевої потреби» [32, 106]. 

У концепції В. Винниченка ці положення стали підґрунтям для 
роздумів над природою кохання і любові та експериментаторськими 
зіткненням волі людини і природи у реалізації планів щодо продовження 
власного роду.

Створюючи образ матері у драматичних та прозових творах, 
В. Винниченко цілком виходив з ідеї біологічної природи її почувань, 
бажань і прагнень. Як зазначає Р. Багрій, «жінки порівнюються з тваринами 
у своїх батьківських і статевих інстинктах», вони є «суцільною жертвою 
біологічних інстинктів» [1, 169] у творах митця. Така авторська позиція 
була цілком вмотивована винниченківською концепцією народження 
дитини від жінки, з якою чоловіка пов’язує «постійне фізичне й духовне 
бажання одного одним» [14, 157] та «повільне проникання одне в одного» 
[14, 132], що в свою чергу випливала з теорії нової форми шлюбу, 
запропонованої письменником. Детермінантою нового способу співжиття 
представників двох статей мала стати «творча будівнича спосібність 
розуму» [14, 141], котра має допомогти мужчині обрати ту єдину партнерку, 
від якої він хотів би мати дитину. Сам В. Винниченко дотримувався цього 
життєвого принципу, на що зауважила Люся Гольдмерштейн – мати 
небажаної для митця дитини: «Твоя вона (дитина – М. К.) постільки, 
поскільки ти хочеш цього і почуваєш. Напевне у тебе будуть другі діти і 
матимеш ти їх від жінки, котру любитимеш і цілком свідомо, а не так як 
це» [18, 127]. Сам письменник диференціював жінок на тих, «до яких я 
відношусь дуже тепло, ніжно, як до женщин і людин (розуміється, не в 
однаковій степені» і очікував жінку-мрію – ту одну, єдину, котрої, як він 
писав, у нього немає [20, 90]. Цією позицією він наділив і своїх героїв-
чоловіків – носіїв принципу «чесності з собою» Мирона Антоновича 
та Мирона Купченка («Щаблі життя» і «Чесність з собою»), Кривенка 
з п’єси «Memento», Якова Михайлюка з роману «Записки Кирпатого 
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Мефістофеля». Долі двох останніх героїв стали навіть художнім втіленням 
драми самого автора – роману з Люсею Гольдмерштейн і народження 
сина. Як і сам В. Винниченко, вони стали жертвами інстинктивної 
природи – уособленням яких були жінки-самки – потенціальні матері. На 
пікові центрального конфлікту – зіткнення раціонального й підсвідомого 
– письменник підійшов до необхідності спостереження, дослідження 
феномену материнства (а як його альтернативи – батьківського інстинкту), 
а також створення власної теорії материнства.

Художніми моделями для досліджень В. Винниченка послужили 
Антоніна («Memento»), Рита («Чорна Пантера і Білий Медвідь»), Люда 
(«Закон»), Клавдія Петрівна і Варвара Федорівна («Записки Кирпатого 
Мефістофеля»). Митець дотримався властивої йому установки на 
осмислення людських характерів як проявів симбіотичності психології й 
поведінки.

У моделюванні типу жінки-матері В. Винниченко виходив із тези 
Ф. Ніцше про те, що «мужчина для жінки є засіб: метою завжди буває 
дитина» [22, 58]. Ця ідея лежить в основі інтриги кожного зі згаданих 
творів, втілюючись у сюжетній колізії народження небажаної дитини (або 
точніше кажучи, дитини не від «єдиної» (коханої) жінки). Вона допомагає 
авторові дослідити, так би мовити, «в природі», прояв материнського 
інстинкту й висловити власне розуміння й бачення модерних форм 
його реалізації. Таким чином, можна говорити про те, що ця інтрига стає 
приводом для ретрансляції В. Винниченком його світоглядної концепції, 
його позиції щодо феномену материнства. Підтвердженням цього є те, 
що автора переважно цікавить не процес зближення чоловіка і жінки, 
які мають стати батьками, а наслідки їхнього єднання, ті психологічні 
конфлікти й колізії, які викликає народження небажаної дитини. Ще 
одним вагомим, на наш погляд, поясненням такого розгортання сюжетів 
є письменницьке бачення патріархальної (традиційної) моделі прояву 
материнських інстинктів. 

Опертям винниченківського сприймання феномену материнства 
була шопенгауерівська ідея діалектичного зв’язку «любовних справ» 
(статевого потягу) [32, 99] і створення майбутніх поколінь та трактування 
жінки як волі роду. 

Перша теза трансформується у творах українського митця в 
колізії народження дитини в результаті прояву кохання (у Винниченковому 
трактуванні) – вибуху сексуальної енергії героїв-чоловіків, – в основі 
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якого був лише фізіологічний потяг. Так, Антоніна, Рита, Клавдія Петрівна 
для мужчин становили лише об’єкт еротичних переживань, «пушистими 
самочками» й у відповідності до художньої специфіки відтворення цього 
типу представлені переважно у предметно-чуттєвій сфері: в портретних 
характеристиках домінують конкретно-чуттєві деталі «дуже біляве 
волосся» в Антоніни, вік (22-23 роки), акцент на простенькій, невиразній 
зовнішності Люди («Закон»), такий же акцент на буденності постаті 
Клавдії Петрівні. Створюючи образи цих жінок, автор підкреслює їхню 
природність шляхом увиразнення чуттєвості як домінантної ознаки 
їхньої зовнішності. Про неї свідчать, наприклад, Ритине «лице з різкими 
рисами, розвиненими щелепами; лице жагуче, майже дике і грубе, але 
гарне» [15, 273], «миле, живе лице» Клавдії Петрівни, яке не можна 
було назвати гарним через маленькі «зморщені» очі, неправильний ніс, 
«з великими довгими ніздрями» та губами широкими та «випнутими 
наперед, як у негрів» [8, 43]. 

А. Шопенгауер доводив, що статевий інстинкт, який по суті є 
«чуттєвою насолодою», заснований на могутній потребі індивідуума, – 
це задоволення цілком байдуже до того красивий чи потворний інший 
індивід» [32, 106]. У цьому випадку, якщо під час вибору об’єкта для 
задоволення індивід не керується чуттям краси (у цілях роду, аби нащадки 
були привабливими), то цей інстинкт «спадає до міри потворної потреби» 
[32, 107]. Як бачимо з творів В. Винниченка, уподобаннями його героїв 
якраз і керує «статевий інстинкт», який змушує обирати партнерок не 
за зовнішньою привабливістю і душевними якостями, а за доступністю 
й легкістю в можливості одержання чуттєвого задоволення. М. Бердяєв, 
підкреслюючи деіндивідуалізовану природу фізіологічного процесу 
єднання чоловіка й жінки, зазначав: «У самому сексуальному акті немає 
нічого індивідуального, особистого, він об’єднує людину з усім тваринним 
світом. Сексуальний потяг сам по собі не стверджує особистість, а 
розчавлює її» [3, 66].

Отже, з погляду В. Винниченка жінки-матері позбавлені будь-
яких проявів особистості, вони є лише уособленням архетипних ознак 
роду – надіндивідуального, стихійного, природного, сексуального. Стаючи 
коханками, вони втрачають будь-яку привабливість для чоловіків, оскільки 
жодними якостями, які б виходили за межі їхньої природи, не наділені. 
О. Вейнінгер відзначив цю закономірність, зауваживши, що «жінка, яку 
вже має чоловік, не може розраховувати на поклоніння її красі» [6, 262], 
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ототожнюючи при цьому красу й любов – вищі прояви індивідуального, 
духовного у представників двох статей. 

У творах В. Винниченка  тенденція взаємин чоловіків із жінками-
матерями позначена внутрішнім дискомфортом, роздратуванням, яке 
переживають мужчини від претензій (іноді прямо не висловлених) цих 
героїнь на роль дружини. Наприклад, Якова Михайлюка нервують 
«незрозумілі сльози, зідхання, болі голови, вигляд мучениці» [8, 82] 
вагітної Клавдії Петрівни. Сам автор підкреслює антиестетичність 
зовнішності вагітних жінок, що не відповідає ні його чутливій натурі, ні 
смакам його героїв: Антоніна з «Memento» має набухле лице, припухлий 
ніс [10, 111], «маленькі, негарні, зморщені очі» [10, 83], бачити які 
Кривенкові прикро й неприємно. Таке чоловіче сприйняття і ставлення 
до майбутніх матерів, викликане їхнім прагненням раціонально подолати 
власну природу, залишитися особистістю, яка відзначається волею й 
свободою, а оскільки жінка – це родове життя (несвідоме, некероване) 
(А. Шопенгауер, О. Вейнінгер), тому й сприймається вона з відразою. 
М. Бердяєв зізнавався: «Відразу в мені викликають вагітні жінки. …У 
мене дивне почуття страху й ще більш дивне почуття провини. Не можу 
сказати, що я не люблю дітей, я швидше любив… Але дітонародження 
мені завжди являлося ворожим особистості, розпадом особистості» 
[3, 70]. Певно, такі почуття охоплюють і В. Винниченка та його героїв, 
адже народження небажаної дитини, сприймається ними як насильство 
над власною волею й почуттями. Так, залишивши вагітну Люсю 
Гольдмерштейн на Капрі «у досить розпачливому, – як пише Н. Миронець, 
– стані, без грошей, без будь-якої підтримки», у листі до неї В. Винниченко, 
згадуючи їхній «кошмар», вказує на одну причину – «винне те, що керує 
нашим життям» [18, 99]. Пізніше, коли вона писатиме про неможливість 
переривання вагітності, бо інакше вона б «довго страждала і од сознанія, 
шо убила не зародиш, а вже дитину, котру почувала живу в собі…», він 
опиратиметься необхідності підкоритися вимогам природи – народженню 
цієї дитини, пишучи: «Нашим відносинам наступає природний кінець… 
Я можу повторити тільки одне: будь чесна з собою, але чесність є життя. 
І не вимагай від мене, щоб я був з собою не чесний. … Жертви всяким 
забобонам (предразсудкам) я ніколи не принесу, хоч би мав сам загинути!» 
[18, 112] (курсив наш. – М. К.). 

Так само і Яків Михайлюк та Василь Кривенко сприймають факт 
майбутньої появи спадкоємця. Герой «Memento» відверто називає ще 
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ненароджену дитину дегенератом, оскільки її зачаття відбулося не з тією, 
про яку мріялось і до якої він почуває відразу, а, як зазначав А. Шопенгауер, 
«рішуча та наполеглива відраза, яке почувають одне до одного мужчина 
та дівчина, є доказом того, що дитя, яке вони могли б народити, була 
б погано організована, внутрішньо дисгармонічна, нещасна істота» 
[32, 102]. Кривенко нарікає на те, що його воля опинилася у залежності від 
природи та помилки «якоїсь баби, акушерки», що звело нанівець усі його 
«мрії, теорії, бажання», всю його чесність з собою [10, 121].

На противагу чоловічому переживанню даної ситуації жінки-
матері менш бурхливо реагують на факт небажаної вагітності, оскільки 
вони є більш природними (тілесними), ніж соціальними (культурними, 
духовними) істотами. До того ж через свою іманентність та зосередженість 
на вимогах роду, адже вони є його «єдиними захисниками і жрицями» [6, 
239], і перебувають поза часом, їм властиве безсмертя, бо вони оточені 
ланцюгом поколінь, тоді як чоловік є екзистенційно темпоральною 
істотою (існує в часі), є самотнім, через це «роль батька найменш придатна 
для задоволення глибоких потреб його духу, тому думка розчинитися у 
безкінечності роду є для нього жахливою» [6, 238]. 

Таким чином В. Винниченко, осмислюючи сутність материнського 
та батьківського інстинктів, прийшов до висновку щодо їхньої внутрішньої 
опозиційності, котра обумовлена чоловічою та жіночою природою. 

Мати бачить в дитині винятково тілесне, матеріальне, 
конкретне, тобто саме те, чим є сама. Так, героїні В. Винниченка 
представлені переважно в опіці й догляді дитини-немовляти – істоти, буття 
якої визначається переважно інстинктивною природою людини. Мати 
виконує основні функції щодо природного розвитку дитини: годування, 
купання, турбота про її здоров’я. О. Вейнінгер писав: «Мати виховує свою 
дитину фізично, але не духовно. З боку матері ставлення її до дитини має 
завжди фізичний характер. Це виявляється у всіх її вчинках, починаючи 
від поцілунків і ласк, якими вона осипає його у дитинстві, і закінчуючи 
турботами, які огортають істоту в період її змужніння» [6, 240] (курсив 
наш. – М. К.). 

У такій іпостасі зображена й героїня В. Винниченка. Так, 
описуючи ставлення Клавдії Петрівни до Кості, письменник підкреслює 
абсолютну підкореність і залежність матері від дитини, зокрема її 
фізіологічного стану (хвороби): «А мати без протесту виконує всякі його 
бажання і безперестанку цілує його руки, ноги, груди, не одриваючись 
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хвилинами. Здається, що вона лиже його й тим хоче зализати хворобу» 
[8, 64]. Таке фізичне переживання, ірраціональне відчуття дитини і є, 
за письменником, материнським інстинктом. Це підтверджується словами 
Інни Мусташенко: «Я хочу почувати біля серця й лизати, – чуєш, лизати! 
– мою дитину без ніяких ваших філософій і цивілізацій» [15, 547] та 
поведінкою Рити Каневич, переданою авторською ремаркою: «Дико, 
жагуче, несамовито починає цілувати личко дитини, ніжки, ковдру, 
якою замотано Лесика. … Припадає до нього з судорожною, жадливою 
любов’ю» [15, 303]. Це «переживання» матір’ю дитини, детерміноване 
особливими взаєминами (контактом), який виникає між нею та немовлям 
через те, що «попервах дитина ще не реалізується самостійно: її усмішки, 
белькотіння мають лише той зміст, якого надає їм мати» [5, 142]. 

Досліджуючи прояви цього переживання і впливи його на жіночі 
характери, письменник зобразив амбівалентну природу материнського 
почуття. Насамперед, ідучи за традиційним сприйняттям матері, 
письменник акцентував увагу на її саможертовності й самозреченні, 
адже вона покладає своє життя на вівтар служіння дитині, захищає її від 
ворожого оточення: «Дитина залежить від матері, а не від себе, хоч би 
якою вона їй не здавалась – чарівною, єдиною на світі або обтяжливою, 
звичайною, нестерпною» [5, 142]. Інстинктивне почуття необхідності 
боронити Природу від руйнівного і нищівного впливу зовнішнього 
забезпечує поведінці матері агресивність. Так, Чорна Пантера, 
рятуючи дитину, ставить чоловікові ультиматум, а після смерті Лесика 
мститься, убиваючи себе й Білого Медведя, тим самим «покладає край 
сьому неприродному чи антиприродному станові» [21, 99]. Антоніна 
з «Memento», що вочевидь за силою характеру програє Кривенкові, 
послідовно відстоює право на материнство. Так само і Люда з «Закону», 
відчувши себе матір’ю, захищає своє право ростити й виховувати дитину. 

Сам В. Винниченко у житті, був, так би мовити, об’єктом такої 
агресивної жіночої поведінки, що її демонструвала Люся Гольдмерштейн. 
У листах до письменника відчувається та гостра внутрішня боротьба, 
що починається зі зміни пріоритетів, далі – протистояння, ненависть, 
жага помсти матері чоловікові, котрий відмовляється від власної дитини. 
Спочатку героїня Винниченкового любовного «роману» пише йому: «…
Пам’ятай, що у тебе є людина, для котрої нема нічого, чого вона б для 
тебе не змогла зробить, тільки покинуть Олі, ні будучої дитини не можу. 
Тільки цього, а більш нічого я собі не уявляю, чого б я не зробила» [18, 113] 
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(курсив наш. – М. К.). Далі – вона утверджує своє одноосібне право на 
дитину, принижуючи тим самим В. Винниченка: «Мій син! – пише вона із 
сарказмом. – Я його батько, маю ж я право на нього!» Шо він юридичеськи 
не твій, то в цім ти сам винен. Перш всього ти кричав, шо ти її знать не 
хочеш, раз вона від такої матері, потім же, як я питала, як поступить, ти 
казав: «роби, як знаєш» [18, 127]. Ставши матір’ю, Люся обирає вольове 
протистояння коханцеві, захищаючи право своєї дитини на повноцінний 
розвиток і життя: «Ти рішив, шо з цієї дитини нічого не буде путнього і 
не треба про неї значить думать, але Я цього не рішила і буду думать, і 
буду їсти, хоч би мені той кусок поперек горла ставав» [19, 103]. І нарешті 
це реальне та епістолярне протистояння після смерті Володіка вилилося 
в ненависть Люсі до В. Винниченка: бажання «ізломать, знищить без 
пощади», «задушить своїми руками, реготітись з твоїх мук, топтать твоє 
тіло ногами, як ти топтав мою душу, мою віру в людей» [19, 121].

Таким чином, материнські почуття для В. Винниченка є проявом і 
високого душевного злету, й руйнівного, патологічного бажання знищити 
усе, що заважає реалізуватися природі. І тут письменник вважав, що 
материнство є своєрідним проявом людського егоїзму, адже жінка заради 
життя дитини готова жертвувати не лише власним благополуччям, 
але й мріями мужчини-батька, діючи переважно наперекір його волі й 
бажанням; або, як Клавдія Петрівна («Записки Кирпатого Мефістофеля») 
благополуччям і душевним спокоєм Кості тільки через те, що Міка є більш 
безпорадним. Й у цьому випадку жінка-матір демонструє інший бік своєї 
поведінки – жорстокість уже по відношенню до існуючого нащадка, 
адже вона заклопотана виключно проблемою збереження роду, тоді ж, 
коли дитина соціалізується, мати втрачає абсолютну владу над нею, а 
відповідно й гостроту інтересу й потребу в ній. В. Винниченко досить 
тонко цей момент підмітив у названої вище героїні: «З’явиться нова 
дитина, вона цю закине й буде над новою труситись. І тільки труситись, 
лизати, обнюхувати, стогнати, ричати, чорт би її взяв! Самиця та й годі!» 
[8, 185]. 

Міркуючи над своїми спостереженнями, В. Винниченко 
приходить до думки про обмеженість матері, що виявляється в її 
небажанні проникнути в дитячу душу, зрозуміти дитячу психологію, 
адже вона сприймає дитину лише у фізичному вимірі, в якому існує й 
сама. Наприклад, та ж Клавдія Петрівна абсолютно не задумується над 
причинами «агресивної», на її думку, поведінки Кості по відношенню до 
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Міки, бо «їй байдуже. Як дерево, що випускає з себе листя й більш нічого 
не хоче знати про те листя» [8, 186]. Тоді як цілком стороння людина, Яків 
Михайлюк, у поведінці хлопчика побачив «цілу трагедію дитячої душі», 
бажання «примиритися з існуванням Міки», «довгу боротьбу з самим 
собою, великодушність, бажання щось зрозуміти, рішити?». Виявляється, 
що чоловік, навіть не батько Кості, глибше зрозумів душевні борсання і 
переживання дитини, ніж власна мати.

Таким чином, автор окреслив материнство як прояв 
інстинктивної природи жінки та осмислив його винятково крізь 
призму фізичного зв’язку з дитиною.

Природа ж батьківського інстинкту, за В. Винниченком, інша. Річ у 
тому, що на відміну від жінки з її приналежністю до роду, для письменника 
чоловік – індивідуаліст, духовна істота, тому в дитині «батько прагне 
віднайти тільки себе: конкретне втілення свого «я», тобто намагається 
«увіковічити свою індивідуальність в її духовному ідеальному прояві» 
[6, 269 – 270]. Власне, саме цим В. Винниченко пояснював небажання його 
героїв мати дитину від жінок, з якими їх пов’язувала лише пристрасть, 
бо «сексуальність використовує жінку як засіб задоволення пристрасті 
й народження тілесної дитини», тоді, як любов (пошук в коханому/ній 
власної душі) дає на світ «духовну дитину» [6, 269- 270]. 

Таке розуміння природи батьківських переживань відтворене 
В. Винниченком в образі Корнія Каневича, котрий прийшов до ототожнення 
духовного образу свого сина, віртуально репрезентованого в картині, й 
живої істоти, причому у певний момент реальне буття дитини злилося з її 
мистецьким ерзацем, який був більш відчутним і зримим для художника: 
по-перше, Корній говорить про своє полотно, як про частину себе, по-
друге, Лесик сприймається ним лише в процесі творчості (завдяки новим 
рисочкам, які доповнюють художній образ), по-третє, художник готовий 
зарізати власну дитину, якщо Рита поріже його картину. 

Поведінка героя п’єси «Чорна Пантера і Білий Медвідь» 
пояснюється висновками К. Хорні, котра, заперечуючи тезу З. Фройда 
про домінантну властивість жінок – «заздрість до пеніса», – що, на думку 
австрійського психоаналітика, сублімується у них в бажання мати дитину 
[26, 569], говорила про протилежний процес, коли «здатність жінки бути 
матір’ю дає їй незаперечні біологічні пріоритети, які ніхто заперечити не 
може, що викликає чоловічу заздрість і для дорослих мужчин є могутнім 
творчим стимулом» [30, 44]. Крім того, на думку К. Хорні, «неймовірна 
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напруга чоловічого пориву у будь-якій галузі творчості виходить саме з 
того, що він відіграє порівняно незначну роль у створенні живих істот, і 
саме це постійно підштовхує його до компенсації в інших досягненнях» 
[30, 32]. Таким чином, мистецький інстинкт і батьківський інстинкт 
Каневича злилися воєдино, бо джерелом своїм мали індивідуальність, 
духовну природу свого репрезентатора.

Такі роздуми щодо специфіки батьківських та материнських 
почувань спонукали В. Винниченка уважніше придивитися до соціально-
психологічної мотивації материнства, осмислити це явище як форму 
суспільної активності та спосіб самореалізації жінки. 

Модерний духовний простір к. ХІХ – п. ХХ ст. поряд із 
революційними спробами і вимогами кардинальної перебудови суспільної 
моралі, вивільнення особистості від старого патріархального культурного 
континууму засвоїв низку традиційних світоглядних формул. Однією з 
них, що стосується предмета нашої розмови, є максима Ф. Ніцше щодо 
сутності жіночої природи, стрижнем якої є установка на виношування 
та народження дитини. І філософи того часу (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше), 
психологи й психоаналітики (О. Вейнінгер, З. Фройд), і соціально-політичні 
реформатори-соціалісти (Ф. Енгельс, А. Бебель) жінку розглядали 
переважно у її зв’язку з цією природною функцією – материнством.

Так, З. Фройд бажання жінки мати дитину виводив з комплексу 
кастрації, внутрішнього конфлікту, в основі якого лежить трагічне 
усвідомлення дівчинкою своєї відмінності від хлопчика/батька через 
відсутність у неї пеніса, а через це – переживання своєї неповноцінності, 
котра долається тільки після народження дитини [26, 569]. Саме у такий 
спосіб жінка може подолати свою відчуженість від суспільства і світу. 
Подібне трактування материнства випливало з абсолютизації пасивного 
начала фізіології та психології жінки, що, в свою чергу, було детерміноване 
вже існуючим соціальним становищем жінки. Вчений виходив з того, що 
цивілізація, культурний простір є маскулінними. Як писав Г. Симмель: 
«Мистецтво, патріотизм, мораль в цілому та соціальні ідеї зокрема, 
справедливість та об’єктивність наукових теорій, енергія та глибина 
життя – категорії за своєю суттю і змістом належать людству в цілому, але 
за своїм реальним історичним наповненням – чоловічі наскрізь», – адже 
чоловіча психологія агресивна, активна, бо мужчина є трансцендентним 
від народження, тоді як жінка іманентна, він – суб’єкт, вона – об’єкт.

Материнство, як матеріальна реалізація лібідо жінки, стає 
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способом подолання комплексу неповноцінності, надаючи їй нової 
якості та нових цінностей: «Вона вже не об’єкт, підкорений якомусь 
суб’єктові; вона й не суб’єкт, заклопотаний проблемами власної свободи, 
вона – незбагненна реальність, ім’я якій – життя» [5, 127]. Завдяки цій 
властивості суспільство жінку сприймає рівноправною, а то й вищою 
за чоловіка. А. Бебель у праці «Жінка і соціалізм» доводив, що «жінка, 
яка народжує дітей, несе в інтересах загалу таку ж службу, як і чоловік, 
котрий, ризикуючи власним життям, захищає країну і домашнє вогнище 
від ворога» [2, 313]. Саме така позиція спонукає сприймати жінку-
матір як героїню, уславлювати її, що саме по собі вже є містифікацією, 
адже «звичайне материнське почуття – це своєрідний компроміс між 
самозакоханістю, альтруїзмом, мрією, щирістю і нещирістю, відданістю 
і цинізмом» [5, 147].

В. Винниченко спостеріг небезпеку такого трактування 
материнства, засвідчивши у поведінці «пушистих самочок»-матерів 
егоїстичну детермінанту, адже дитина була «засобом компенсації всіх 
прикростей і невдоволеності» [5, 147], що тягне за собою вимогу 
«винагороди за свої турботи про дитину». У творах митця ця претензія 
жінки-матері виявлена різними формами шантажу чоловіків-батьків 
(матеріальне забезпечення і претензія на поклоніння їй). 

Натомість письменник показує власне розуміння цієї жіночої 
іпостасі: він виходить із беззаперечної істини, що жінка – вільна 
особистість, рівноправна з чоловіком, і пропонує сприймати факт 
народження нею дитини як спосіб її самореалізації, причому передусім 
вона сама мусить бути вдячна такій нагоді реалізувати природний 
потенціал: «Через що така наївна несправедливість – упадання перед 
матір’ю, що любить свою дитину? Хіба не сама мати повинна дякувати 
за те, що їй дано любити, дано носити в собі стільки ласки, стільки живої 
тривоги, гордощів, пестощів, здатності віддати себе на катування?» 
[8, 105]. Таким чином, розглядаючи материнство з позиції 
індивідуалістської концепції, В. Винниченко сприймає його як спосіб 
задоволення природного інстинкту, що провокує іманентне переживання 
особистістю ейфорії та насолоди. Така позиція робить абсурдним 
суспільне поклоніння жінці-матері, деміфологізує цю її іпостась.

З іншого боку, В. Винниченко трактує материнський інстинкт як 
беззаперечний закон і вимогу жіночої природи; він відносить її до сфери 
підсвідомого, потаємного, ірраціонального, тваринного, що залишається 
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незрозумілим і неприйнятним для чоловічого/культурного світу й 
суперечить його атрибутам – моралі, ідеології, національній ідентичності, 
прогресу і т.п. Яскраво це представлено письменником у романі «Хочу!», 
де українофіл Андрій Степанович Сосненко з обуренням говорить про 
бажання своєї доньки народити дитину від чоловіка-негідника – зрадника 
своєї нації: «Самиця в ній гарчить, от тобі й увесь закон. Хочу дитину й хоч 
ти лусни, а дай хоч негритиня, аби інстинкт було задоволено. Розум, ідея, 
громадськість, – а, к чорту все. …Та ще побалакайте ви з нею: як розумно, 
ідеально обставляє скотячий потяг» [7, 127]. Вимогу задоволення свого 
інстинкту у подібному формулюванні висуває й героїня п’єси «Закон»: 
«Дай мені дитину, – говорить Інна Мусташенко, – і я віддам за це всю 
красу, весь комфорт, усю вашу цивілізацію. Чуєш? Я піду в наймички, я 
буду мити підлоги, я буду жити в норі, в лісі» [15, 547].

Отже, В. Винниченко говорить про те, що материнство є 
вивершенням жіночої природи, це її «тріумф самки» [5, 118], і жоден 
фактор не може її змусити відмовитися від цього. Проте письменник 
моделює у творах ті життєві ситуації, котрі вимушують жінку поступатися 
своєю природою, диференціюючи чинники, що провокують сублімацію, 
на зовнішні (мораль) та внутрішні (особистісні: зміна світоглядного 
фокусу).

У першому випадку яскравим прикладом вимушеної сублімації 
жіночності є Шура з роману «Записки Кирпатого Мефістофеля»: 
закохана у Панаса Петровича, вона разом з тим відмовляє йому у 
близькості до моменту його офіційного розлучення, тим самим ґвалтуючи 
власну природу. В. Винниченко – різкий противник будь-якого насильства 
над особистістю, у тому числі й насильства людини над власною 
сексуальною природою через вимоги суспільства (на її прикладі робить 
очевидним руйнівний вплив пуританської моралі на життя індивідуума). 
Драматизм цієї ситуації автор передав зокрема через портрет героїні, в 
якому гармонійність і досконалість рис дисонують з нежиттєвістю барв: 
«Фіолетові западини роблять її очі глибшими, більш строгими. Жовтизна 
її носа нагадує мені старі ікони. Точність, витончена правильність 
ліній викликає в мені чуття дивної радости, хвилювання й туги. Коли б 
зігнати з її обличчя вираз закостенілої незайманості, дати фарби цьому 
прекрасному обличчю і руху ще молодому тілові, яка ж тоді була б гарна 
із неї жінка!» [8, 122]. Порушення Олександрою Михайлівною законів 
природи на догоду або, як говорить письменник, «в ім’я духовної сторони, 
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во ім’я заповідів моралі й ще чогось», змушує її шукати альтернативних 
форм задоволення материнського інстинкту. Болючою, сповненою 
внутрішнього драматизму є сцена Шуриного пригощання цукерками 
юрби дітей у Миколаївському сквері. Саме серед них вона почуває себе 
адекватно і комфортно, так вона досягає ерзацу задоволення природного 
бажання: «сміється й, узявши голівку якоїсь дитини в обидві руки, гаряче 
цілує її. Хлопчиків вона гладить по голівці, дівчаткам поправляє бантики, 
сукенки. … І її лице здається мені таким же оживленим і безтурботним, 
як і в дітей» [8, 120]. 

Ситуація з Олександрою Михайлівною – красивою, молодою 
жінкою, сповненою творчої життєвої енергії й любові, прогресивних 
поглядів, яка не може реалізувати «закон природи» через суспільну 
мораль, – обурює В. Винниченка й змушує його ретранслювати устами 
Якова Михайлюка власне бачення обставин і умов народження дітей, 
суголосне модерному принципові «чесності з собою». 

Митець у черговий раз послуговується філософськими 
максимами, розробленими А. Шопенгауером та Ф. Ніцше. Перший 
стверджував, що сила статевого інстинкту, ототожнюваного мислителем з 
любов’ю, прямо взаємопов’язана з фізичною й розумовою досконалістю 
нащадка: «Коли зустрічаються їхні погляди (чоловіка й дівчини – М. К.), 
сповнені пристрасті, то вже запалюється нове життя і проголошує себе 
як майбутня гармонійна, струнко складена індивідуальність» [32, 102]. 
При цьому зауважував, що «любовна схильність тяжіє до здоров’я, 
сили та краси, а відповідно й до молодості» [32, 104]. Другий філософ 
утверджував необхідність внутрішнього прагнення пари до народження 
надлюдини, шлях до реалізації якого лежить через духовне зростання та 
самовдосконалення [22, 59-63].

Ці ідеї творчо трансформовані В. Винниченком у власній 
концепції шлюбу та дітонародження, центральною ідеєю якої є вищість 
природного закону над вимогами і мораллю суспільства. Так, автор 
говорить про фізичні і розумові пріоритети героїні, котрі не просто дають 
право, а вимагають від неї народження повноцінного, духовно й фізично 
розвиненого індивідуума: «Та подумайте ж тільки: якась Варвара, якісь 
дегенератки мають право родити дітей, мають право давати людськості 
злих, дрібних кретинів; вони мільйонами плодять їх, засмічують життя, а 
ви не можете, ви, від якої були б гарні, чесні, непохитні люди?» [8, 124]. 
І друге. Митець проголошує власну максиму вищості природного над 
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соціальнім, утверджуючи абсолютну свободу і волю людини у реалізації 
свого потенціалу: «Мусите одкинути дурні моралі й сказати собі: я 
хочу бути матір’ю, хочу передати в будуче переданий мені з минулого 
тисячоліттями святий вогонь. Чи законний, чи незаконний, свій чи чужий, 
але в мене мусить бути чоловік, вільно вибраний мною, батько моїх дітей, 
стародавній, споконвічний приятель і товариш мій! …Подивіться, що 
найтісніше, найдужче в’яже людей! Ідеї? Наука? Професія? Ні! Родина, 
діти – от ця незрозуміла, могутня сила, яка часто ламає всі закони нашої 
логіки, всі розуміння розумного, цільного, гарного» [8, 125].

Таким чином, В. Винниченко бунтує проти правил і норм 
«патріархальної цивілізації», що «прирекла жінку на цнотливість», 
мимоволі обстоюючи емансипаційну модель жіночої самоідентифікації, 
адже в суспільстві «майже відверто визнано право чоловіка вільно 
вдовольняти свої сексуальні бажання, тим часом як жінку обмежено 
рамками подружнього життя. Для неї фізична любов, якщо її не освячено 
законом або вінцем – гріх, моральне падіння, поразка, слабкість» 
[4, 329], він говорить про необхідність насамперед духовного і вольового 
визволення особистості, пропонуючи й жінкам модель «чесності з собою».

Утім окрім моральних норм, котрі стоять на перепоні реалізації 
жінкою материнського потенціалу, є ще й причини, які мають внутрішній 
характер, закладені в самій особистості жінки, і пов’язані зі зміною 
світоглядного фокусу.

Інтенсивний розвиток науки й техніки загострив питання 
щодо залучення й активізації участі жінки у соціальному житті [2, 291]. 
Отже, поступ вимагав від представниць прекрасної статі демонстрації 
своєї спроможності розбудовувати культуру. Втім попередній розвиток 
суспільства відняв у жінки цю можливість, оскільки виховання й освіта 
мужчини завжди «були спрямовані на розвиток розуму, на загострення 
мисленнєвої діяльності, на розширення реального знання й зміцнення 
сили волі», тоді як освіта жінок «спрямована на поглиблення чуттєвості, 
…підвищення нервовості і фантазії» [2, 181] (курсив наш. – М. К.). Тому 
навіть найкращі представниці цієї статі не мали можливості повноцінно 
реалізувати свій творчий потенціал, обмежені родинним колом й 
обов’язком берегині роду. 

Окрім того існує ще й психічний комплекс неповноцінності, 
котрий у чоловіків долається шляхом створення цінностей, а у жінки 
– лише через реалізацію природних функцій [26]. Якщо ж вона прагне 
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сублімувати, то це можливо лише через відмову її від жіночності й 
формування комплексу маскулінності – несвідомому прагненню бути на 
місці чоловіка, одержувати ті переваги, що мають вони. У залежності від 
того, наскільки сильним є це жіноче бажання, воно може виражатися або у 
відкритому обуренні і протистоянні чоловікам, або у прихованій злобі до 
них, або у формі своєрідної «психологічної партизанської війни» [30, 44]. 

В. Винниченко задається питанням: а чи можлива участь 
жінки у соціально-громадянському поступі? У яких формах може 
об’єктивуватися? Які психологічні наслідки для жінки насамперед це 
буде мати? Відповідаючи на ці питання митець створює галерею образів 
жінок, які, зберігаючи в собі інстинкт «пушистої самочки», наслідуючи 
провокативну модель поведінки «пушистої самочки»-хижачки, прагнуть 
разом із тим вийти за межі своєї природи, кидаючи самим собі й суспільству 
виклик (Наталя Павлівна («Брехня»), Марія Ляшківська («Гріх»), Інна 
Мусташенко («Закон»), Орися («Memento»), Інна («Дорога красі»)). Усіх 
цих героїнь об’єднують спільні візуальні та психологічні характеристики, 
якими наділяє їх автор, втілюючи власну ідею модерної жінки – 
особистості, що, залишаючись жіночною, долає у собі пасивність і 
здатна на вольові прояви, демонструє провокативну модель поведінки. 
Я. Поліщук говорив про цей тип винниченківської героїні як про тип 
«владного фаталізму», для якого притаманний «виражений пошук 
особистісної ідентичності» [25, 162]. Втім, створюючи оригінальний 
образ, В. Винниченко творчо використовує вироблену літературою модель 
фатальної жінки – «істоти, що приносить біду і смерть» [25, 160]. 

Характерно, що в сюжетній колізії ці героїні постають духовними 
та вольовими антиподами до персонажів-чоловіків, увиразнюючи 
вади маскулінного світу, його здеформованості та здеградованості. До 
речі, така особливість була названа Я. Поліщуком «симптоматичною» 
для «чоловічої літератури»: «З цього погляду характерними є драми 
В. Винниченка, в яких зображуються складні, суперечливі, емансиповані, 
драматичної напруги жіночі характери; власне, як характери вони нерідко 
переважають своєю внутрішньою силою чоловічих персонажів» [25, 155]. 
Втім, категоричність цього висловлювання потребує деяких доповнень, 
зокрема осмислення психологічних мотивацій поведінки цих героїнь і 
наслідків їхніх вчинків, адже в усіх експериментах, які вони ставлять над 
собою, долаючи власну природу, за В. Винниченком, вони програють.

Отже, створюючи образи героїнь – духовних емансипанток 
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– драматург насамперед прагне віднайти, вмотивувати та відтворити 
ту рушійну властивість їхніх характерів, яка лежить в основі їхньої 
провокативної поведінки. Перше, що впадає в око, це те, що усі вони 
вочевидь є пристрасними натурами. Автор об’єктивізує цю рису через 
психологічну портретну чи поведінкову деталь. Інна Мусташенко, Орися 
та Марія Ляшківська вирізняються яскравою зовнішністю: перша має 
«темно-руде волосся з червонястим одливом», друга – «темна шатенка» 
з «дуже гарним смагляво-матовим лицем та ясно-синіми очима», третя 
– має темно-русяве волосся; уста, як правило, «яркі, широкі» (Інна) або 
їхній «рисунок чіткий і тонкий» (Марія). Автор акцентує увагу на їхній 
тілесності – жагучості їхньої сексуальної природи: вони мають гнучке 
тіло, що властиво також і для «самичок» типу Степаниди («Божки»). Разом 
з тим В. Винниченко через портретну деталь прагне передати й домінанту, 
а, відповідно, й інтригу їхньої поведінки, ставлення до життя. Так, з 
особливої манери Ляшківської «балакати насмішкувато, гумористично», 
коли «важко пізнати, коли глузує, коли говорить поважно», вміння 
Наталі Павлівни на усі прикрі новини відповідати сміхом, акторства 
Орисі та Інни, можна вивести тезу про внутрішню настанову цих жінок 
на боротьбу і протистояння життєвим обставинам, що випливає 
зі скептичного сприйняття ними усталеного порядку. Саме ця якість є 
світоглядною домінантою і реалізується у особливій поведінковій моделі – 
викликові своїй природі і світові. Випливають ці ознаки з неординарності 
особистостей, представлених автором жінок. Вони наділені неабиякими 
творчими (як Наталя Павлівна) або духовними якостями [21, 112-113], 
проте реалізувати їх у реальному бутті не можуть, і насамперед, через 
чоловіків, через маскулінність цивілізації.

Придивімося до описаних В. Винниченком ситуацій уважніше. 
Наталя Павлівна, Інна Мусташенко та Орися – неординарні творчі 
особистості, про що свідчить вміння першої створити «домашній театр» 
(Л. Мороз) та бажання другої піти в оперу, щоб «принаймні служити 
людям, красі, а не…» [15, 548], акторське лицедійство у побуті третьої. 
Вони досить ідеалістично налаштовані, адже прагнуть світові дати нові 
цінності, прислужитися суспільству. З психологічної точки зору така 
життєва установка є проявом самозакоханості – етапу, необхідного для 
самоствердження особистості. 

А втім чи можуть вони самореалізуватися за межами родини, за 
межами виконання своїх природних функцій? В. Винниченко дає відповідь 
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– ні. Вони вимушені обирати альтернативний шлях – давати цінності через 
чоловіків. У цьому зізнається Наталя Павлівна: «За Андрія я виходила, 
скажу правду, з гордості, з абстрактної любові до людськості…Я знала, 
що Андрій має великі математичні здібності, ну й хотіла через нього дати 
людськості «нові цінності» [15, 149]. При цьому проглядається типова 
модель власне жіночої поведінки: «Обернути себе в ніщо ради другого 
– це означає створити його в собі і для себе. Насправді думка про власну 
нікчемність – ніщо інше, як гордовите бажання утвердитися» [4, 298]. 
Кожна з героїнь «творить» свого чоловіка, допомагаючи йому повноцінно 
реалізувати свій духовний потенціал: Інна, як і Наталя Павлівна для Андрія, 
дає можливість чоловікові здійснити видатні наукові відкриття, Інна з п’єси 
«Дорога красі» служить Остапові, який має стати «найбільшим» поетом, 
Марія йде на зраду, аби врятувати від смерті Івана; Орися відмовляється 
від особистого щастя заради мистецтва Кривенка. Жінка часто обирає 
мужчину – елітарну особу, адже «обранець здається їм абсолютним 
суб’єктом, котрий разом з коханням принесе їм розкіш і значущість» 
[4, 299], а це є проявом властивої для жіночності ознаки – нарцисизму. 
Така модель жіночої поведінки і психології притаманна патріархальним  
взаєминам між статями. А оскільки «соціальні умовності пригнічують 
у жінці агресивність і виробляють мазохистське світовідчуття» 
[26, 558], то наші героїні якраз і демонструють таку властивість психіки як 
домінантної, за З. Фройдом, ознаки жіночності, цілком підкорюючись на 
певний час бажанням чоловіків. Одним із проявів мазохізму, своєрідним 
зворотнім боком альтруїстичного бажання дати суспільству культурні 
цінності стає для усіх героїнь В. Винниченка необхідність жертви – 
дитиною (Інна, Орися), правом на кохання й вільне задоволення статевих 
бажань (Наталя Павлівна), нарешті – життям (Марія Ляшківська), тобто 
реалізацією свого природного потенціалу. У момент такого зіткнення 
бажання сублімації і необхідності задоволення природних інстинктів 
виникає гострий внутрішній психологічний конфлікт: з одного боку, вони 
відходять від ролі жінки, перебираючи на себе «фіктивну роль чоловіка» 
[30, 46]. На художньому рівні це реалізовано, наприклад, у символічному 
роздвоєнні героїні «Брехні», в якому дослідники alter ego Наталі Павлівни 
вважають Івана Стратоновича [16, 263-264] та протиставлення героїням 
слабкодухих мужчин – Андрія, Кривенка, Мусташенка, Івана. Така 
ситуація вимагає від жінок подальшої відмови від проявів жіночності, 
тобто від її природної самоідентифікації, але з іншого, – ця жіночність 
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постійно про себе нагадує. Як наслідок виникає ситуація фрустрації, 
що у винниченківських героїнь виявляється у двох моделях, почасти 
взаємопов’язаних:
 1. Жінка переносить на чоловіка свої материнські почуття, він стає 
її дитиною і лише у такий спосіб вона «набуває тих якостей, з допомогою 
яких визначається її сексуальна роль і її соціальні досягнення» [26, 574]. 
Винниченківські героїні названого типу, реалізуючи свою жіночність, 
стають на шлях ототожнення мужчини з дитиною і відповідно до цього 
будують свої взаємини: опікуються, рятують їх, жертвуючи власним 
життям у прямому і переносному значенні.м
 2. Раціоналізація жіночого мислення й поведінки, внаслідок чого 
суб’єкт шукає логічного обґрунтування неможливості здійснення бажань 
і альтернативних шляхів їх реалізації. Художньо втілена В. Винниченком 
така модель поведінки в іпостасі Інни Мусташенко, котра жадаючи дитини, 
пішла на експеримент: народження немовляти сурогатною матір’ю. 

Кожна з описаних моделей подолання конфлікту закінчується 
трагічно для його носіїв і в такий спосіб В. Винниченко реалізує думку про 
те, що особи з яскраво вираженою жіночністю і прагненням її сублімації, 
безумовно, терплять поразку у боротьбі з власною природою.

Таким чином, осмислюючи форми традиційної поведінки жінки, 
В. Винниченко виводить у своїх творах тип «пушистої самочки». У 
художній системі митця ці героїні відіграють другорядні ролі, відтіняючи 
«революційність» поведінки жінок модерного типу. Моделюючи образи 
«пушистих самочок», автор акцентує увагу на їхній жіночності, що 
виявляється у специфічній зовнішності (портретні характеристики 
маніфестують ординарність їхньої вроди та інфантильність темпераменту), 
а також акцентують увагу на інстинктивній природі їхньої поведінки. 
Остання властивість змушує письменника пильніше придивитися до 
таких рольових реалізацій цього типу як жінка-хижачка (для неї властива 
агресивність у конкурентній боротьбі за чоловіка) та жінка-мати. Для митця 
ці героїні є втіленням надіндивідуального, стихійного і сексуального. 
Вони задоволені своєю іманентністю і не прагнуть вийти за її межі. Разом 
із тим поза увагою В. Винниченка не залишився процес боротьби жінки 
із «мохноногим» у своїй природі. У поле його зору потрапляють героїні, 
які, зберігаючи сутність «пушистої самочки», кидають їй виклик. Це 
жінки «нового типу», які бажають дати світові нові цінності, сублімують 
материнський інстинкт, спрямовуючи його на чоловіків.



386

ЧАСТИНА  ПЕРША

ЛІТЕРАТУРА:
1. Багрій Р. «Записки Кирпатого Мефістофеля», або секс, подружжя і ще 
деякі проблеми / Р. Багрій // Всесвіт. – 1990. – №11. – С. 166 – 176.
2. Бебель А. Женщина и социализм / А. Бебель. – М., 1959. – 592 с.
3. Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской биографии / Н. Бердяев. 
– М.: Мысль., 1991. – 320 с.
4. Бовуар  Сімона де. Друга стать: У 2-х т. / С. де Бовуар. – К.: «Основи», 
1994. – Т.1. – 400 с.
5. Бовуар Сімона де. Друга стать: У 2-х т. / С. де Бовуар. – К.: «Основи», 
1994. – Т.2. – 400 с.
6. Вейнингер О. Пол и характер / О. Вейнингер. – М.: Терра, 1992. – 480 с.
7. Винниченко В. «Хочу!» // Дзеркало. Драматична поема Лесі Українки 
«Оргія» і роман Володимира Винниченка «Хочу!» / В. Винниченко. – К.: 
«Факт», 2002. – С. 91 – 309.
8. Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля 
/ В. Винниченко.  – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – 264 с.
9. Винниченко В. Твори: В 24 т. / В. Винниченко. – Х. – К.: Рух., 1929 – 
Т. 9. –191 с.
10. Винниченко В. Твори: В 24 т. / В. Винниченко. – Х. – К.: Рух., 1929 – 
Т. 10. – 202 с.
11. Винниченко В. Твори: В 24 т. / В. Винниченко. – Х. – К.: Рух., 1929 – 
Т. 17. – 264 с.
12. Винниченко В. Твори: В 24 т. / В. Винниченко. – Х. – К.: Рух., 1928 – 
Т. 18. – 212 с.
13. Винниченко В. Твори: В 24 т. / В. Винниченко. – Х. – К.: Рух., 1928 – 
Т. 19. – 370 с.
14. Винниченко В. Щоденник: У 2-х т. / В. Винниченко.  – Едмонтон; 
Н’ю-Йорк: Канадський інститут українських студій: Комісія УВАН, 
1980. – Т.1.: 1911 – 1920– 500 с.
15. Володимир Винниченко. Вибрані п’єси. / В. Винниченко. – К.: 
Мистецтво, 1991. – 605 с.
16. Вороний М. В путах брехні («Брехня» В. Винниченка) 
// Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / 
М. Вороний. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 255 – 270.
17. Кошова І. Творчий полілог / І. Кошова // Слово і час. – 2002. – №2. – 
С.43 – 48.



387

СH E R C H E Z  L A F E M M E …
18. Миронець Н. Таємниці кохання В. Винниченка / 
Н. Миронець // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №138. – С. 92 – 130.
19. Миронець Н. Таємниці кохання В. Винниченка / 
Н. Миронець // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №139. – С. 96 – 137.
20. Миронець Н. Таємниці кохання В. Винниченка / Н. Миронець // 
Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №140. – С. 54 – 93.
21. Мороз Л. «…Сто рівноцінних правд»: Парадокси драматургії 
В. Винниченка Л. Мороз. – К.: ІЛ НАНУ, 1994. – 208 с.
22. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. – М.: Изд-во 
Московского уни верситета, 1990. – 300 с.
23. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / 
С. Павличко. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.
24. Панченко В. Будинок з химерами: Творчість Володимира Винниченка 
1900 – 1920 рр. у європейському літературному контексті / В. Панченко. 
– Кіровоград, 1998. – 272 с.
25. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму / 
Я. Поліщук. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2002. – 392 с.
26. Фрейд З. Женственность / З. Фрейд // Фрейд З. Интерес к психоанализу: 
Сборник / Пер. с нем. – Минск: Попурри, 2006. – С. 554 – 576.
27. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: Харвест, 2004. – 384 с.
28. Хардинг Эстер М. Психическая энергия: превращения и истоки / 
Эстер М. Хардинг. – М. – К .: «Реал-бук», «Ваклер», 2003. – 471 с.
29. Хархун В. Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого 
Мефістофеля» (проблеми поетики): Навчальний посібник / В. Хархун. 
– Ніжин, 2001. – 117 с.
30. Хорни К. Женская психология / К. Хорни. – СПб.: Восточно-
Европейский Институт Психоанализа, 1993. – 221 с.
31. Христюк П. В. Винниченко та Ф. Ніцше / П. Христюк // Українська 
хата. – 1913. – Ч. 4 – 5. – С. 275 – 299.
32. Шопенгауэр А. Метафизика половой любви / А. Шопенгауэр . – СПб: 
«Азбука-классика», 2005. – 220 с.



388

ЧАСТИНА  ПЕРША

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ
ДУХОВНА ЕМАНСИПАНТКА: 

АЛЬТЕРНАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ ЖІНКИ
Даючи характеристику типові винниченківського героя, Я. По-

ліщук наголошував на тому, що це переважно «герої стихійного бун-
ту проти життєвих обставин… Цей бунт закладений в них початково, 
апріорно, має екзистенційну заданість» [25, 150], причому цей протест 
супроводжується нагнітанням конфлікту між соціально-етичним і біо-
логічним в героєві, заповнюючи тим самим модерністську естетичну 
лакуну [25, 151]. Таке спостереження, безумовно, насамперед стосува-
лося чоловічих образів Винниченкового літературного доробку – своє-
рідних alter ego автора, проте його можна віднести й до жіночих образів, 
котрі за своїм ідейно-смисловим наповненням та художньою реалізаці-
єю можна визначити як модерні.

Йдеться про героїнь, які, на думку літературознавця, становлять 
альтернативу старосвітській матроні, обмеженій власною природою та 
суспільною роллю матері й берегині роду та родинного вогнища, «дру-
гої статі». Дослідивши жіночі типи, породжені революційними про-
цесами у суспільстві, окресливши їхні основні недоліки та позитиви, 
В. Винниченко разом з тим задається завданням змоделювати й вивчити 
жіночі характери, детермінантами яких стали зрушення в духовній сфе-
рі – моралі й психології. 

За І. Дзюбою, причина такої творчої переорієнтації драматур-
га пов’язана зі зміною загальномистецьких пріоритетів того часу, адже 
«наприкінці ХІХ ст. «проблема сучасної жінки в соціальному й ідей-
ному плані втратила свою актуальність і гостроту» для європейських 
літератур, центр ваги змістився до …«декадентсько-еротичної пробле-
матики» [24, 63]. Загалом поділяючи цю думку, В. Панченко наполягає 
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на тому, що «трактування проблеми статі у В. Винниченка має відно-
шення переважно до цієї тенденції, але з поправкою на індивідуальну 
соціальну домішку в ній» [24, 176] (курсив наш. – М. К.). 

Відзначимо, що, на наш погляд, головною причиною актуаліза-
ції окресленого вище творчого завдання було розуміння В. Винничен-
ком революційності як процесу визволення особистості з-під будь-яких 
форм гніту, насамперед з-під гніту догм застарілої морально-етичної 
системи, та встановлення пріоритету вільного розвитку й волевиявлен-
ня індивідуума. Для письменника апріорі проблема соціальної несво-
боди або другорядності жінки не стояла (але важливим було питання 
суспільної самореалізації жінки). Проте, художньо розробляючи тему 
прагнення особистості духовного визволення шляхом скинення мо-
ральних пут (принцип «чесності з собою»), він не міг не торкнутися 
проблеми внутрішньої емансипації жінки – шляху та форм подолання 
власної природи та регламентованих соціумом способів самореаліза-
ції. Зауважимо, що в цьому аспекті чоловік-письменник своєю творчою 
настановою зближується з письменницями-емансипантками – О. Ко-
билянською та Лесею Українкою – хоча й різниться ракурсом осмис-
лення. Для авторок-модерністок важливим було ствердження нового 
образу жінки, яка «виявляє усебічний і глибокий інтерес до життя, 
до інтелектуального пізнання та творчості, до популярних ідей і ру-
хів сучасності» [25, 157], тоді, як для В. Винниченка наріжною була 
необхідність художнього моделювання характеру модерної жінки як 
основної (через статеву приналежність митця) можливості обсерва-
ції зрушень у психології й поведінки такої особистості. Цей процес у 
В. Винниченка не був статичним, оскільки його твори демонструють 
творче осмислення цієї проблеми як процес, в результаті якого була 
створена певна ієрархія модерних жіночих образів, котра відбиває рух 
авторської думки й досягнення його ідейно-смислових та естетичних 
пошуків. Відправною точкою художніх роздумів автора є ніцшеанська 
формула надлюдини, цілком адекватно застосована й до героїв, і до ге-
роїнь (що ще раз підтверджує статеву толерантність В. Винниченка і 
налаштованість розглядати особистість, а не стать). Вона включала два 
елементи: звільнення особистості від традиційних рутинних обов’язків 
і створення нової системи зобов’язань, які відповідали б внутрішнім 
прагненням, порухам індивіда, сприяли утвердженню його як вільної 
та досконалої особистості.
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ТИП МУЗИ-ГЕТЕРИ: ВІД ВЕЛИЧНОГО ДО НИЗЬКОГО
Особливою категорією героїв драматичного й прозового доробку 

В. Винниченка є митці – художники, музиканти, скульптори. Вони ста-
ють учасниками гострих конфліктів, переважно пов’язаних із зіткненням 
«мохноногого» й культурного, прагнучи змінити віковічні усталені пріо-
ритети життя та ствердити модерну модель буття особистості, реалізувати 
принцип «чесності з собою». Завдяки їм автор намагається здійснити своє-
рідний психоаналіз, моделюючи у творах особисті життєві перипетії, як це 
було наприклад, з «Memento», де, за словами Н. Миронець, «відображена 
психологія автора, його ставлення до життєвої ситуації, в якій він сам опи-
нився» [19, 114]. Як зазначає С. Михида, це прояв «щирості письменника, 
який свої найпотаємніші мрії і бажання сублімує в літературних творах» 
[21, 102]. Додамо, митець моделює характери й ситуації для глибокого 
проникнення й вивчення людської душі, перебігів психологічного життя.

Однією із гострих проблем для В. Винниченка була проблема са-
мореалізації творчої особистості, в контексті якої виокремлювалося пи-
тання можливості узгодження природних інстинктів і мистецького обдару-
вання, побуту й творчості, родинних обов’язків і художнього покликання. 
Зазвичай розгляд цієї проблеми винниченкознавці зводять до розгляду 
вузлових конфліктів знакової п’єси «Чорна Пантера і Білий Медвідь», про-
те частота авторського звернення до неї є більшою (додамо, оповідання 
«Олаф Стефензон», роман «Хочу!», п’єса «Memento»). 

У процесі аналізу цих творів, зважаючи на предмет нашого дослі-
дження, ми виокремили особливий винниченківський тип жіночої психо-
логії й поведінки, позначений модерністськими віяннями – це тип гетери 
або Музи.

Необхідність моделювання цього образу була визначена, на 
наш погляд, власне авторською мотивацією: сам митець знаходився у 
пошуках тієї єдиної, коханої жінки, котра б зовнішньо відповідала тим 
високим естетичним вимогам, які висував письменник до еротичних 
об’єктів, і разом з тим була для нього однодумцем, товаришем і на-
тхненником у роботі; керувалася тими ж етичними пріоритетами, що й 
він («чесність з собою»). У руслі цього загострювалося питання щодо 
органічності й конфліктності/неконфліктності природи й культури в 
психології жінки такого типу. Тому ознакою художнього конструювання 
цього типу є авторський суб’єктивізм та наполегливе прагнення його 
подолати у процесі експериментального дослідження.
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Вузлові художні домінанти цього образу почали розроблятися 
В. Винниченком ще в 1909 році у п’єсі «Memento» в образі Орисі, ко-
тра постає художньою опозицією Антоніні – уособленню жіночності в 
її традиційному розумінні. У її іпостасі автор максимально намагався 
поєднати властивості, притаманні жіночій природі (вишукана краса, 
окреслена через домінанту тілесності, бажання подобатися чоловікам; 
відкрито продемонстровані еротичні переживання, пасивність і т.д.), ті 
ознаки, які були привнесені в її поведінку культурою (прагнення дати 
світові цінності через чоловіка, сублімація материнського інстинкту). 
Таким чином, В. Винниченко втілює в Орисі модерний образ сучасної 
жінки, котра прагне вийти за межі своєї іманентності завдяки чолові-
кові, відмовляючись разом з тим від традиційних способів такої само-
реалізації: вона готова служити чоловікові-митцеві, аби він втілив свій 
творчий потенціал у картині, – об’єктивуючи тим самим «найчарівні-
ший чоловічий міф» – гетеру, яка для мужчини є «тілом і духом, ідолом, 
натхненницею, музою», котру «художники й скульптори беруть за мо-
дель» і котра «живить мрії поетів» [3, 216].

Міркуючи над психологічною та поведінковою моделлю гетери-
Музи, В. Винниченко зміг визначити ті специфічні, знакові особливості, 
які відрізняють її від матрони. 

О. Вейнінгер, досліджуючи жіночі характери, вирізнив два 
типи – абсолютна мати та абсолютна повія, зауваживши при цьому, що 
«дійсність лежить між цими двома типами» і що «немає жодної жінки, 
котра була б позбавлена інстинктів повії» [4, 232 – 233]. Ті ж, котрі най-
більш розвинуті у духовному плані, й ставали, на думку дослідника, «для 
мужчин чимось на зразок Музи» [4, 241 – 242]. 

Таке зміщення акцентів у сприйнятті жінки (з тілесного на ду-
ховне) було зумовлене модернізацією її поведінки та світогляду, а по-
декуди й зміною способів та форм суб’єктивізації. 

На відміну від жінок-матерів, гетери у «центрі тяжіння» став-
лять чоловіка, наділеного особливим духовним потенціалом – митця, 
науковця, винахідника, – завдяки котрому вони набувають соціальної 
цінності, але не традиційним шляхом (шлюб і народження дитини або 
навпаки), а жертвуючи собою заради «вищої» (духовної) мети – ство-
рення картини, художніх творів, інженерного винаходу. У такий спосіб 
через чоловіка гетера-Муза задовольняє свій «комплекс неповноцін-
ності» (З. Фройд), почасти використовуючи чоловіка як засіб власного 
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возвеличення [3, 217], тим самим вони долають власну іманентність. 
І саме через це відмовляються від народження дитини, бо це, мовляв, 
шлях поглинання і чоловіка й жінки замкненістю, порожнечею, виключ-
ними вимогами роду, природи. 

Створюючи цей типаж у творах, В. Винниченко наслідує й до-
повнює окреслену схему характеру. Так, усі його героїні-Музи наділені 
яскравою зовнішністю, сказати б, навіть «агресивною» до певної міри. 
Вони – такі собі фатальні жінки, які одразу впадають в око неординар-
ним чоловікам. Зовнішня привабливість – це головний інструмент при-
вернення уваги й засіб експлуатації, завдяки якому вони із об’єкта пере-
творюються на суб’єкт. 

Виразною властивістю їхньої зовнішності, за В. Винниченком, 
є яскравість, кольорова насиченість, гіпертрофованість пропорцій 
і барв обличчя та тіла, що досягається завдяки застосуванню косме-
тичних засобів і маніпуляцій. Сприймання цих героїнь чоловіками тра-
диційно візуальне з акцентом на тілесних привабах. Так, Емма («Олаф 
Стефензон») впадає в око оповідачеві «крупною гарно одягненою по-
статтю», його увагу привертають «дуже чорні, густі, зміясті брови, 
великі очі з чудним блиском і чіткий рисунок губ» [8, 614]; Сніжинку 
(«Чорна Пантера і Білий Медвідь») драматург описав так: «Вона гарна, 
ясно-біла, вся пухка і жвава з яскраво-червоними губами» [15, 276]; Лі 
Баранова з роману «Хочу!» запам’ятовується читачеві акцентованою де-
таллю – «пукатим бюстом». Письменник, маючи образотворче обдару-
вання, у такий спосіб хотів увиразнити й передати особливу психологіч-
ну властивість таких жінок: по-перше, Музи своєю зовнішністю на про-
тивагу «пушистим самочкам» – білявкам – тендітним, безхарактерним 
створінням, кидають виклик усталеному розумінню краси; по-друге, ав-
тор вказує на особливу психологічну характеристику гетер – чуттєвість, 
пристрасність, імпульсивність, зовнішній та внутрішній протест проти 
стандартності, традиційності, які ототожнються з міщанством. У їхніх 
поставах і рухах домінує граційність та витонченість, вишуканість, 
що почасти В. Винниченком представляється як ознака благородства 
або приналежності до вищої касти – жриць мистецтва. Такою, напри-
клад, є Сніжинка, яка має «рухи повільні і граційні, як лет сніжинок, 
вбрана з тонким і випещеним смаком, любується собою й почуває владу 
своєї краси і привабливості» [15, 276] (курсив наш. – М. К.). 

Сімона де Бовуар, характеризуючи такий тип жінок, 
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зауважувала: «Краса, чарівність або добре виховання є хоч і неодмін-
ними, але ж ніяк не достатніми умовами такого успіху (у чоловіків – 
М. К.). Передусім треба, щоб жінка була вишуканою…» [3, 213] і, спо-
стерігаючи за гетерами-куртизанками, прийшла до висновку, що «між 
проституцією й мистецтвом завжди є щось спільне, що якимось незбаг-
ненним чином об’єднує красу й любощі» [3, 214]. М. Бердяєв, розмірко-
вуючи про ерос, прийшов до висновку, що любов еротична є «любов’ю 
висхідною, притягненням краси та висоти» [1, 71], адже в ній насампе-
ред зберігається індивідуальність та цінності особистості. В. Винничен-
ко дотримувався у житті цієї ж позиції: щоденникові записи свідчать, 
що митець сприймав жінку у діалектиці еротичного та естетичного, а 
це відповідно, відбилося й у художній манері зображення жінки-вамп.

Втім естетичне у виразно еротизованих постатях героїнь-Муз у 
творах В. Винниченка представлене не лише завдяки зовнішності, але 
й тим талантам, якими вони були наділені. У цьому якраз і виявляєть-
ся специфіка саме гетери-Музи, адже вона, прагнучи набути особливої 
вартості, «не обмежується самим лише пасивним виставлянням плоті 
– вона намагається що є сили продемонструвати свої таланти» [3, 214]. 
Усі винниченківські героїні цього типу артистичні, адже це є основною 
ознакою поведінки куртизанки: Емма дивовижно співає, ніби антична 
сирена; причому в її виконанні (це передано через сприйняття оповіда-
ча – художника за фахом, що допомагає авторові підкреслити ідею без-
статевості таланту, утвердження ідеї мистецтва як сфери рівності між 
статями) поряд з надзвичайною емоційністю очевидна вдумливість, що 
свідчить про складність та неординарність її особистості, глибину та 
багатство душевних переживань, готовність кинути виклик суспільству, 
моралі, стандартному мисленню, що є головними ознаками мистецької 
(геніальної) натури: «Ця дівчина співала так, наче брала свої груди, роз-
чиняла їх, як двері, і перед нами щось горіло. Я голосу не чув…, я чув 
тільки те, що хотіла показати Емма. А показувала вона, можна сказа-
ти цілком безсоромно, одверто, махнувши на все рукою. Я не знав ні 
одної з її мелодій, але, слухаючи їх, мав таке вражіння, немов це було 
щось рідне мені, давно відоме, тільки якимось дивом забуте. …А вона, 
як сказав я, цілком без всякого сорому оголяла свою душу і сама милува-
лася з того. І милувалася навіть з нотками злорадства: «Ага, мовляв, 
це занадто одверто? Ну, так от нехай буде ще одвертіше!» [8, 637] 
(курсив наш. – М. К.). Остання заувага оповідача демонструє авторське 
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розуміння особливої природи обдарованих жінок, де еротичне, збли-
жуючись з естетичним, набуває ознак категорії духовності. Це коригує 
висловлену Н. Блохіною тезу щодо демонічності еротичної сили жінок-
вамп, репрезентованих у творах В. Винниченка, що реалізується в де-
структивній пристрасті, бо чоловіки прагнуть мати таку жінку, але ніко-
ли не досягають цього [2, 37]. Як бачимо, авторське трактування еротич-
ного має модернізований характер: В. Винниченко не зводить його до 
проявів винятково сексуального (тілесного) в людині, а прагне побачити 
в ньому елементи ідеального. Це підтверджує тезу Т. Гундорової про 
«амбівалентність Винниченкового гностицизму» проявом чого є те, що 
«естетизуючи еротику, (Винниченко – М. К.) не підмінює останню сим-
волістським міфом Вічної жіночності, або Діви» [17, 22]. 

Ця ознака Винниченкового світогляду на рівні створення систе-
ми образів винниченківських жінок-вамп, які репрезентують тип Музи 
або гетери, спровокувала внутрішню антитетичність образів, що де-
монструвала авторський пошук такої моделі жіночої поведінки, в якій 
би органічно співіснувало природне й культурне. Яскравим прикладом 
такого процесу стали образи Сніжинки («Чорна Пантера та Білий Мед-
відь»), Лідії Баранової («Хочу!») та Емми («Олаф Стефензон») (менш 
виразним був образ Мері з роману «Рівновага»). Вони належать до т.зв. 
елітарних осіб – і за соціальним статусом (належать до бомонду), й за 
системою поглядів та переконань, які, за висловом Сімони де Бовуар, 
детерміновані «асимільованим ніцшеанством» [3, 222], для якого харак-
терні крайній індивідуалізм, нігілізм, боротьба з традиційною мораллю, 
сексуальна свобода.

У першому випадку модерна героїня не стільки реальна особа, 
скільки «символ самоцільного мистецтва в душі художника» [16, 254], 
вона є виразником і репрезентатором мистецької іпостасі Каневича (не-
даремно він – Білий Ведмідь: біле (власне мистецьке) – це Сніжинка, 
а ведмеже (тваринне) – представлене Ритою) – ідеальним втіленням 
супутниці справжнього митця. Автор фактично позбавляє її будь-яких 
властивостей, притаманних жінці патріархального штибу: вона само-
достатня й самостійна, модерна у своїх поглядах, її головним життєвим 
принципом є свобода. Як справжня гетера, вона «віддаючись багатьом…
не належить жодному»: вона легко маніпулює почуттями Янсона, а Кор-
нієві пропонує любов, в основі якої абсолютна краса й абсолютна воля: 
«...Я любитиму вас так, що ви дасте дійсну красу. Я красою оточу нашу 
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любов, такою красою, що з-під ваших рук зможе вилитись тільки краса. 
…Але для моєї любові треба бути вільним, моя любов не в’яже і не знає 
зв’язаних, моя любов – тільки любов…» [15, 294-295] (курсив наш. – 
М. К.). 

Л. Мороз говорить про загадковість поведінкової мотивації 
Сніжинки: «Закохана у Білого Ведмедя, вона водночас розуміє, відчу-
ває його незглибимий талант і прагне відшукати чи створити для нього 
можливості для того, щоб він міг розгорнутися; а з якою метою – корис-
ливою чи од своєї душевної щедрості, – невідомо» [22, 101]. Причини, 
які спонукають героїню до такого вчинку, на наш погляд, випливають із 
психології гетери-Музи: завдяки чоловікові вони задовольняють власне 
честолюбство і бажання слави [3, 214], тому й погоджуються служити 
йому. Такою є, наприклад, мотивація вчинку Емми («Олаф Стефензон»): 
«Вона понад все ставить батькове мистецтво і за його розвій може дати 
себе всю на що хочете. Умова така: вона обіцяє десять літ ні разу не зра-
дити чоловікові (котрий виграє конкурс, оголошений її батьком – М. К.), 
дбати про нього, служити йому, як рабиня. Чи чоловік кохатиме її, чи ні 
– це ролі не грає великої: десять літ вона служитиме, а тоді чи лишиться з 
чоловіком, чи піде від нього» [8, 625] (курсив наш. – М. К.). Так чинить і 
героїня драми «Чорна Пантера й Білий Медвідь», адже «це людина, яка 
наче постійно бачить себе збоку, яка розуміє недосяжність для неї тих 
вищих сфер, у яких перебуває Художник…Сила її принадності – тутеш-
ньої, земної – мусить давати їй утішну впевненість у просторікуваннях 
про красу…» [22, 101] додамо – й можливості прислужитися вічному. 
«Я не говорю, щоб ви мене любили, щоб до мене йшли, – твердить Сні-
жинка. – Я хочу вас бачити вільним і гарним…Хоча, Медведю, я думаю, 
що якби ви пішли до мене, я б дала вам все те, що вам треба, те нове, що 
ви хочете й не знаєте…» [15, 323 – 324].

Таким чином, здається, що жінка самочинно готова перетвори-
ти себе на об’єкт. У той же час, перетворивши мужчину на інструмент 
задоволення власних амбіцій, вона перетворюється на суб’єкт дії, а по-
части й перебирає на себе чоловічі функції або виявляє відповідні пси-
хологічні властивості.

Якщо Емма ще зберігає мотиваційні детермінанти, притаман-
ні жіночій природі (вона йде на цей крок, бо вірить, що конкурс ви-
грає Олаф Стефензон, якого вона потай кохає. Його ж програш відлу-
нює в ній агресією як по відношенню до Олафа, так і до самої себе), то 
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Сніжинка є виключно раціоналістичною, чим протиставляється Кане-
вичу: «Ну, подумайте самі, об’єктивно, холодно…?» [15, 293] – закликає 
вона героя. Ця домінанта інтелектуального й логічного була співвідне-
сена Л. Мороз із поняттям «бездуховність» [22, 101]. На наш погляд, це 
прояв асексуальності або фригідності такої жінки, що стає підґрунтям 
її вищості над чоловіком, перетворюючи її на суб’єкт. Гетера винищує в 
собі емоційність, аби не потрапити під владу чоловіка, бо жінка завжди 
«ризикує потрапити під його вплив, і він матиме з неї зиск, заволодіє 
нею цілком або завдасть їй страждань» [3, 217], як це сталося з героїнею 
оповідання «Олаф Стефензон». Видається, що В. Винниченкові не імпо-
нувало таке категоричне заперечення/відкидання жіночої сексуальності, 
притлумлення природи на користь культури, бо все-таки він обстоював 
думку про гармонійне поєднання в людині цих начал. Тому-то він від-
кидає гетеризм, представлений цією героїнею, підкреслюючи це симво-
лічною природою образу Сніжинки.

Протилежністю їй є героїня роману «Хочу!». Видається, що 
В. Винниченко поставив собі за мету відтворити модель поведінки і пси-
хології куртизанки модерного часу – початку ХХ століття. Лі Баранова 
належить до мистецького середовища, але, на відміну від Сніжинки, яка 
є лише ретранслятором законів чистого мистецтва, вона сама є твор-
цем естетичного – пише вірші й навіть видає книжку. Втім, як справ-
жня куртизанка, вона усвідомлює, що лише чоловік може визначити її 
цінність як поетеси й жінки. У першому випадку цінність Лідії визна-
чає критик Костяшкін, якому вона віддячує сексуальними послугами за 
схвальну рецензію на її книжку; у другому – молоді хлопці-літератори, 
для котрих вона стає Музою-натхненницею. Якраз другий спосіб само-
ствердження зводить її з поетом-початківцем Халепою. Характерно, що 
усі характеристики жіночої поведінки, її підтексти, передані крізь при-
зму чоловічої свідомості, таким чином автор продемонстрував чоловіче 
сприймання цього типу жінок й визначив міру його вагомості, значу-
щості й важливості для самореалізації мужчини-митця.

Лі – справжнє уособлення жіночої сексуальності, тієї демоніч-
ності, про яку говорить Н. Блохіна. Вона використовує її в куртуазній 
грі, виконаній за усіма канонами зваблення, практикованими ще грець-
кими гетерами. Жінка майстерно створює атмосферу інтимності, реа-
лізуючи цю психологічну настанову через специфіку свого одягу (віль-
не грецьке убрання, розпущені коси, оголені руки), антуражу побачення 
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(фрукти та вино) й поведінки (дивилася ніжно, посміхалась, потискува-
ла руку). Халепа відчуває гіпнотичну дію сексуальності цієї жінки, що 
передано автором у портреті героїні під час зваблення: «Твоє дурманяче 
волосся, довгі погляди, мокрий блиск твоїх дивних синюватих баньок, 
трохи спухла від вина чи бажання нижня губа, міцне вино, доторки рук, 
слова й натяки – все це робили своє» [6, 111] (курсив наш. – М. К.). 

У цій ситуації поведінка Лі Баранової демонструє амбівалент-
ність психології куртизанки, котра «пропонуючи себе залицяльникам, 
…проте не відмовляється од жіночої пасивності, яка прирікає жінку чо-
ловікові. Але наділяє її чарами, котрі дають їй змогу заманювати чолові-
ків у тенета своєї особистості і користати ними. Вона їх затягує разом з 
собою в іманентність» [3, 215-216]. 

Відомо, що «жіноча сексуальність виявляється у томній пасив-
ності, бажанні, щоб з нею щось зробили; це обумовлюється тягарем 
інертності, що є прямою протилежністю інстинктивному реакції чоло-
віка» [28, 133]. Сексуальність же героїні роману «Хочу!» є активною 
(демонічною), що виявляється у вільному виборі партнера, розкутій по-
ведінці під час любовних утіх і неприхованому бажанні отримати по-
вноцінне фізіологічне задоволення. Ця специфіка її поведінки, на думку 
В. Винниченка, мала продемонструвати модерність світогляду Лі Ба-
ранової, що, безумовно, віталося як прояв щирості: «Я ж розумію, що 
«чистота» є тільки глупота, незнання або ж лицемір’я. І я знаю, що коли 
ти віддалась мені в той же вечір, то це визначило в тобі лише щирість 
і великий темперамент» [6, 111]. Утім, як виявляється згодом, її діями 
керує виключно бажання задоволення власних амбіцій: створюючи та 
возвеличуючи чоловіка, вона сама самостверджується й возвеличуєть-
ся. У стосунках з Халепою Лі Баранова відіграє роль провідниці, на-
тхненниці й вчительки: вона вчить його «кохати, як бог, що стоїть по той 
бік добра і зла», «носити добре пошиті костюми», «бачити красу там, 
де для других саме багно», їй «лестить бути натхненницею «молодого, 
надійного таланту» [6, 111-112]. Таким чином, її поведінкою керує лише 
суворий раціональний розрахунок задоволення власного честолюбства 
через талановитого мужчину. 

Лицемірство її поведінки згодом стає очевидним для Халепи 
(читай – автора): він характеризує її як «досить суху, спокійну, амораль-
ну, мудро-жорстоку» [6, 112]. Ці риси є визначальними для гетер, адже 
все їхнє життя – парад: «їхні розмови, міміка призначені не для того, 
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щоб висловити свої думки, а щоб створити бажаний ефект. Перед сво-
їм покровителем вона розігрує комедію кохання: інколи розігрує її для 
самої себе… Лицемірство керує її внутрішнім життям і дає дозвіл на її 
узгоджені брехні, які виглядають досить природно» [3, 220].

Отже, експериментуючи з образами жінок-гетер, В. Винничен-
ко шукає той тип, котрий би органічно поєднав у собі жіночність і мо-
дерність, яка виявляється у ревізії й відмові від патріархальної моралі та 
цінностей, емансипованості почуттів та поведінки. Ця жінка має розумі-
ти митця й забезпечувати йому свободу самореалізації.

  
МОДЕРНИЙ ІДЕАЛ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЖІНКИ:

ВИННИЧЕНКОВА МРІЯ
Як відзначають дослідники творчості В. Винниченка (О. Векуа, 

І. Кошова, С. Михида, Л. Мороз, В. Панченко, В. Хархун та ін.), пробле-
ма модернізації суспільного інституту шлюбу була однією із централь-
них тем; осмислювалася вона в художньому доробкові, щоденникові та 
епістолярії митця, її актуальність визначалася кількома факторами.

Насамперед, це чинник тих деформацій та революційних зру-
шень у суспільній свідомості щодо канонізованих вимог таких соціаль-
них інститутів, як мораль та шлюб. Модернізм, порушуючи питання 
свободи особистості як основи для її саморозвитку й самореалізації, 
змінив ракурс бачення та смислового наповнення названих інститутів. 
Так, Ф. Ніцше, розвиваючи ідею надлюдини як світотворчого начала, 
обстоюючи її право на вільне волевиявлення як головної рушійної сили 
буття, по-реформаторськи переосмислив шлюб. Значною мірою продо-
вжуючи ідеї А. Шопенгауера (що не могло не імпонувати В. Винничен-
ку), німецький філософ дав нове смислове наповнення цьому поняттю 
й переосмислив його механізми. За його концепцією, в основі шлюбу 
двох внутрішньо вільних і високодуховних особистостей лежать прин-
ципи свободи і творчості. Саме вони забезпечують взаєморозуміння 
між партнерами і процес їхнього самовдосконалення та самопізнання у 
шлюбі. Метою такого союзу є народження «третього» –дитини, яка буде 
досконалішою за батьків.

Ці ідеї були актуальними для філософсько-культурного просто-
ру к. ХІХ – п. ХХ століття, про що, зокрема, свідчать роздуми М. Бер-
дяєва щодо природи сучасного шлюбу та необхідності його реформу-
вання, які були суголосні роздумам В. Винниченка. М. Бердяєвим,
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 як і український письменник, диференціював любов і кохання, причому 
перший феномен трактувався ним як своєрідний прояв духовного вимі-
ру особистості, як якість, що відрізняє людину від «усього тваринного 
світу». «Любов – особиста, індивідуальна, спрямована на єдину, непо-
вторну, незмінну особу. Статевий же потяг легко погоджується на замі-
ну, і заміна, дійсно, можлива… Любов завжди належить до одиничного, 
а не до загального» [1, 66], – писав М. Бердяєв. Подібні міркування зна-
ходимо й у В. Винниченка: «Любити одночасно можна тільки одного. 
Врости можна тільки в одну душу, і одна душа тільки може пройняти 
всю істоту до кінця» [14, 334]. 

Сутність шлюбу як соціального інституту трактувалася мис-
лителями як форма суспільного насильства над особистістю, як прояв 
рабства. Відкидаючи традиційний шлюб (християнське таїнство), адже 
«соціалізація любові означає її пригнічення» [1, 67], М. Бердяєв і В. Ви-
нниченко пропонували альтернативну форму – вільний шлюб, причому 
більш детальне й послідовне осмислення та втілення ця теорія знайшла 
у доробкові українського митця.

І це пов’язано й умотивовано другим фактором, що зумовлює 
актуалізацію теми шлюбу у творчості В. Винниченка – перипетіями 
його особистого життя та правилами й установками його життєтворчос-
ті. Як зазначає О. Векуа, у переважній більшості психологічною осно-
вою творів митця ставали «творчі змагання письменника з обставинами 
власного життя» [5, 9], і це було характерно для нього – експериментато-
ра в житті й літературі. У дослідженнях романно-драматургійної спад-
щини В. Винниченка, де піднімалася проблема шлюбу, ця специфічна 
риса простежується І. Кошовою [18, 16].

Відзначимо, що підходячи до питання сутності шлюбу, його ме-
ханізмів, В. Винниченко особливу увагу приділяв жіночому типові, ко-
трий би відповідав революційному образові подружнього життя. Худож-
ній доробок митця 1913 – 1923 рр. демонструє процес пошуку автором 
такого жіночого ідеалу, процес осмислення й визначення тих психоло-
гічних, світоглядних та поведінкових домінант жіночого характеру, які 
б відповідали його концепції шлюбу. Ґенеза цього образу відзначається 
специфічною авторською ідейно-естетичною настановою – необхідніс-
тю максимального наближення до реальності, ймовірною життєвістю.

Як свідчать щоденникові записи В. Винниченка 1914 – 1916 рр., 
питання необхідності реформування шлюбу, пошук альтернативних 
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форм подружнього життя, віднайдення нових принципів і засад співіс-
нування партнерів було зумовлено очевидною для митця кризою цього 
інституту. Письменник ставить перед собою завдання: «з маси прикла-
дів шлюбу вивести яку-небудь закономірність, закономірність хоч для 
нещасливих шлюбів» і запропонувати раціональну модифікацію цього 
способу співжиття, бо «вірить у деяку творчу будівничу спосібність ро-
зуму» [14, 141]. 

Вивчаючи шлюбні взаємини, В. Винниченко приходить до ви-
сновку, що головною причиною нещасливого подружнього життя стає 
«бідність душі вдвох», «бруд душі вдвох» та «жалке самовдоволення 
вдвох» [23, 62], проявами яких є рутинність і буденність сімейного жит-
тя, які вбивають почуття партнерів. «Скука, мовчазність, вичерпаність 
є найголовнішою ознакою сучасного шлюбу, – занотовує у щоденникові 
В. Винниченко. – Подружжя тільки тоді оживлюються і зноситься між 
собою, коли до нього приходить нова людина. Але тоді часто виявляєть-
ся початок їхньої ворожнечі» [14, 142]. Письменник прийшов до усві-
домлення найголовнішої хиби сучасного шлюбу, – застиглості стосун-
ків чоловіка й жінки, спровокованої установкою на виконання певних 
соціальних ролей, які визначені суспільством для кожного з партнерів. 

Матриця жіночої поведінки у родинному житті визначається 
природою її психології, в якій домінантою є пасивність, тому від неї 
«вимагають, щоб вона цілком віддалася родинному життю». Через це 
«в неї немає фаху, бракує спеціальних знань, зв’язків з людьми, навіть 
ім’я вона носить не своє, вона – лише «половина» свого чоловіка» [3, 
86], – зазначає С. де Бовуар. Таким чином, жінка виявляється незахище-
ною, оскільки у будь-який момент чоловік, керований психологічною 
домінантою активності, полігамний за своєю природою, може не лише 
завести інтрижку на стороні, а й взагалі залишити дружину без підтрим-
ки й опори. 

Час й епоха, на думку В. Винниченка, ставлять насамперед 
перед жінкою як найбільш матеріально й соціально пригніченою і за-
лежною особою, необхідність змінювати свої життєві установки та со-
ціальні пріоритети, формують потребу набувати нових цінностей, які б 
звільнили її від рабства і поставили її в рівне становище у родині.

Ця ідеологічна настанова прозирає вже у романі «Божки» 
(1914), де Ріна Задорожна – втілення жінки нового часу – вказує на по-
милки своєї одруженої сестри Тоти, визначаючи головні хиби поведінки 
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й становища заміжньої жінки: «Так-так, Тотонько! Зроби так, щоб він по 
добрій волі хотів тебе, щоб просто не мав бажання зраджувати. От цей 
принцип поклади-но в основу. Га? Не можеш так зробить? Ну, так хто ж 
винен? Значить, не маєш цінностей. Ти покладаєшся на закон і наплоди-
ла дітей? Ну, так і не кидай же тепер?» [13, 67].

Ця героїня стала своєрідним продовженням ідейно-художніх 
пошуків В. Винниченка жіночого типу революціонерки на зразок Катрі 
з «Великого Молоху» та Марусі з «Базару», але дії якої, зусилля волі 
спрямовані не на перебудову усього світу тепер і зараз, а зміни власного 
способу життя й світогляду, так би мовити, типу незалежної жінки, 
а з огляду на політичні переконання В. Винниченка почасти цей тип 
набуває відповідного забарвлення – це тип повноцінної соціалістки, 
бунтарки проти усіх морально-етичних засад і законів буржуазного 
суспільства. Близькою за смисловим навантаженням та функціональ-
ним призначенням є й образ Калерії Прокопенкової («Пригвождені») та 
Марини («Панна Мара»).

Катрю і Марусю зближує настанова авторської свідомості: у 
творах вони постають не стільки дійовими особами (вони не є ініці-
аторами або активними учасниками головних конфліктів), скільки ре-
трансляторами винниченківської концепції шлюбних стосунків. Через 
це вони переважно представлені у словесних баталіях, де виголошують 
«нові» принципи подружнього життя. Причому як говорять, так і чи-
нять. У цьому виявляється послідовність митця-експериментатора, ко-
трий усі своїх життєві переконання й теорії прагнув перевірити якщо не 
практикою, то принаймні художньо.

Підходячи до питання створення образу незалежної жінки, В. Ви-
нниченко не йде шляхом суспільних шаблонів, за якими для того, щоб пе-
рейти у статус суб’єкта, жінці необхідно відмовитися від своєї жіночності, 
що, у свою чергу, означає «відмовитися од частини своєї людської сутності» 
[3, 340]. Для письменника очевидним є те, що процес суб’єктивізації (а для 
нього це смисл емансипації жінки як особистості), супроводжується кон-
фліктом, який визначає становище визволеної жінки: «Вона відмовляється 
замкнутися на ролі самиці, бо не хоче калічити себе, але ж зречення своєї 
статі – також каліцтво!» [3, 340]. В. Винниченко в образах своїх героїнь на-
магається раціонально подолати цей конфлікт, принаймні узгодити й при-
мирити жіноче прагнення вийти за межі своєї іманентності й зберегти свою 
жіночність, що й становить ідейну специфіку цих образів.
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Особливістю створення образів Ріни Задорожної, Калерії Про-
копенкової та Марини Чубчик-Чубківської є амбівалентність їхнього 
зображення, завдяки якому автор намагався представити ідеал органіч-
ного поєднання жіночності та трансцендентності (маскулінності). З од-
ного боку, вони є красивими жінками, ледь не фатального типу, з огляду 
на те, скільки шанувальників опиняються біля їхніх ніг. Оскільки в дру-
гому й третьому випадках закони драми не дозволяли В. Винниченкові 
подати розлогу портретну характеристику героїнь, то на особливу ува-
гу в аспекті з’ясування авторського бачення особливостей зовнішнос-
ті незалежної жінки заслуговує Ріна («Божки»). Її портрет відтворено 
крізь призму сприймання Вадима Стельмашенка – досвідченого соціа-
ліста та іммораліста, – який уже мав практику спілкування з жінками-
революціонерками й пережив внутрішню «дисгармонію» від невідпо-
відності проголошуваного й чиненого революційними «аскетами».

Характеризуючи зовнішність героїні, В. Винниченко викорис-
товує той же арсенал художніх ознак, якими описував «пушистих само-
чок». Ріна зображена як об’єкт чоловічої уваги, тому насамперед акцент 
зроблено на її тілесності, виразній сексуальній звабливості та еротичній 
принадності: «…з’явилася гарно збудована постать дівчини. Рухалась 
вона, якось надавшись грудьми вперед і злегка, немов ліниво, перехиля-
ючись збоку на бік. Вадимові зараз же кинулась в очі її посмішка, якась 
ніжно-хитра й дуже тонка. Тонка через те, що губи її були вузенькі і 
в куточках кінчались немов волосинками. Почувалось, що ця посмішка 
раз-у-раз на лиці дівчини не притворна, не роблена, а наче вивіска того, 
що в ній постійно єсть, і до того було щось ліниве, солодко-брехливе 
в ній. Так само як і в очах, голубих і здивованих, як і в плечах м’яких, 
трохи занадто м’яких! …Темнорусяве волосся було заплетене в одну 
косу; а коси лежали над лобом, як перевесло, або вінок. Під підборіддям 
м’яко й тепло починалось друге підборіддя, яке теж надавало лінивості 
й жіночності дівчині» [13, 60] (курсив наш. – М. К.). Цими своїми при-
родними властивостями, яскраво вираженою жіночністю Ріна була дуже 
подібна до агресивної «пушистої самочки» – фатальної жінки Тепи, що 
підкреслюється авторським зіставленням цих героїнь [13, 186]. Саме 
цим і зумовлене іронічне сприймання Вадима Стельмашенка «прогре-
сивності» сестри Тоти: він називає її «ортодоксальною жіночкою» – 
панночкою, яка захопилася революційними ідеями, але з «нахилом до 
жіночих добрих тілес», яка «любить спати до дванадцятої, їсти цукерки, 
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ходить у капотах, можливо, має пару любовників» і з якої «може вийти 
добра господиня, м’яка, тепла жона, трохи вередлива, лінива, але зруч-
на» [13, 61].

Утім, незважаючи на загалом неприхильне сприйняття герої-
ні (через трактування таких особливостей її поведінки, як «фамільяр-
ність», «грудний сміх», балакучість, лінивість рухів, демонстративність, 
як прояви кокетства), Вадим Стельмашенко мимоволі відмітив пара-
доксальну поєднаність у цій особі очевидної жіночності й інтуїтивно 
вловимої сили волі, зазначивши, що «у неї була мішанина надзвичайно-
жіночної м’якості, округлості з якоюсь силою й самовпевненістю» [13, 
60], і яка виявиться у агресії «лютого безпардонного звіра», який «ки-
неться сам на цілу юрбу людей і собак», й рішучості дій: «Здавалось, 
будь їй тут річка, в яку треба плигнути, Ріна з ц и м  л и ц е м неодмін-
но, без хвилини вагання плигнула-б. Треба сказати чоловікові в лице 
найжорстокішу правду, Ріна її випалить, без крихти жалю, з радістю, 
з сласністю!» [13, 85]). Подібну якість спостерігаємо й у авторських 
ремарках-характеристиках Калерії Прокопенкової: вона «гарна, біляво-
золотиста», «в рухах, голосі, поглядах, сміхові радісна недбалість, пев-
ність, виклик» [15, 416] (курсив наш. – М. К.).

Подальші події, проголошувані життєві позиції та вчинки ге-
роїнь демонструють якраз природність і органічність сили духу й волі 
для них, спростовуючи трафаретність чоловічого сприймання жінки. Ці 
властивості їхніх характерів розкривають через систему конфліктів, се-
ред яких визначимо:

1. Внутрішній конфлікт, який розгортається В. Винниченком 
за улюбленою ним схемою: боротьба людини з власною природою. Як 
уже йшлося вище, перед письменником стояло складне завдання ство-
рити такий тип незалежної жінки, в якому б природа й соціальне не 
заперечували одне одного. У низці епізодів і сцен автор представляє нам 
і Калерію, і Ріну, і Мару як представниць слабкої статі. Як правило, 
ці ситуації пов’язані з вибухом підсвідомого – сексуального потягу й 
еротичних переживань у цих жінок. За З. Фройдом, біологічно жінка є 
«пасивною» перед чоловічою сексуальною активністю, адже «чоловіча 
статева клітина у пошукові жіночої веде себе активно….Самець пере-
слідує самку й єднається з нею» [26, 557]. Цієї ж думки підтримуєть-
ся М. Е. Хардінг: «Чоловіча сексуальність, головним чином, вихідна, 
і спрямована вона на пошук об’єкта для зняття напруги й подолання 



404

ЧАСТИНА  ПЕРША

дискомфорту через фізичний контакт. Вона породжує прагнення до ді-
яльності, неспокій й наполегливість, які можна вгамувати тільки через 
зняття збудження. На противагу їй жіноча сексуальність виявляється в 
томній пасивності…» [28, 133] (курсив наш. – М. К.). 

Героїні В. Винниченка втрачають присутність духу, стають 
інертними, відчувають млосність якраз у моменти переживання сек-
суального збудження: так реагує на фізичні принади Вакули Калерія 
(«ноги, руки слабнуть. В голові туман, серце пада кудись» [48, 436]), 
такі ж переживання в Ріні збуджує Микульський, тому вона страшить-
ся його «особливих поцілунків». Втім вони не відкидають необхіднос-
ті реалізації своїх еротичних потреб, як це робить, наприклад, Ольга 
(«Дизгармонія»), котра, засуджуючи «скотство», врешті опиняється у 
полоні свого потягу до Мартина, зраджуючи чоловіка й свої ефемерні 
ідеали. Незалежні ж жінки, хоча й сприймають цей прояв своєї природи 
як слабкість, проте не борються з власною природою, а намагаються 
оволодіти своїми переживаннями й керувати своїми пристрастями, 
виявляючи тим самим справжню силу волі.

2. Зовнішні конфлікти (з поборниками моралі й щасливими і 
нещасливими закоханими в них), зумовлені революційністю життєвих 
принципів героїнь цього типу. Устами цих героїнь В. Винниченко про-
голошує власні переконання щодо основ і шляху створення родини в 
сучасному світі. Й недаремно вкладає їх в уста жінки, бо, спираючись 
на власний досвід і перипетії особистого життя (розпал любовного ро-
ману з Розалією Ліфшиць, романи з Люсею Гольдмерштейн, Катериною 
Голіцинською), усвідомлює необхідність формування суголосної його 
світоглядним установкам жіночої життєвої поведінки для створення 
повноцінної й досконалої родини, про яку так мріялось. Таким чином, 
проголошене Кілею й Ріною звучить переконливо для жіночої аудиторії, 
робить їх своєрідним віртуальним втіленням винниченківського жіно-
чого ідеалу, окрім того, дає можливість на рівні художнього світу проек-
спериментувати щодо можливості/неможливості існування такого типу.

3. Зовнішній конфлікт «чоловіки – незалежна жінка» вмоти-
вований логічною зміною соціальної ролі жінки: із жертви, підкореної й 
залежної істоти, вона перетворюється на самодостатню владну особис-
тість, на противагу чоловікам, котрі втрачають силу волі й контроль по-
ряд із нею. Микульський у «Божках» і Гордий («Пригвождені») гостро 
переживають свою безсилість і підлеглість Ріні й Калерії відповідно; 
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прагнучи поновити свою владу над жінкою, вийти переможцем у зма-
ганні двох воль, вони принижують й обмовляють своїх коханих. Окрім 
того, порушуючи питання шлюбних взаємин, саме героїні перебирають 
на себе роль ініціатора й керівника стосунків, прагнучи активної пози-
ції у міжстатевих стосунках: Прокопенкова говорить про те, що вона не 
хоче, щоб її кохали, а хоче, щоб вона любила, – що кардинально змінює 
статеві ролі чоловіка і жінки. Цей конфлікт є наслідком більш глобаль-
ного протистояння «традиційна мораль – модерні погляди». 

Проголошувані жінками революційні ідеї щодо реформування 
усталених принципів співіснування представників двох статей допо-
магають В. Винниченкові показати той набір особистісних якостей, які 
притаманні саме цьому типові. Насамперед, це самостійність у виборі 
життєвого шляху й світоглядних переживань, що забезпечується вико-
ристанням ними альтернативних форм соціалізації: Калерія – курсистка-
медичка, Ріна – працює на пошті, соціалістка. Така особливість характе-
ру випливає з відмови цих жінок від «влади тіла» й з посиленої уваги до 
розвитку розумових здібностей. Раціоналізм героїнь суперечив тради-
ційному сприйняттю жінки як недолугої істоти, що потребує чоловічого 
покровительства. Він забезпечував їм свободу, незалежність від примх 
чоловічого світу, через що в устах представників протилежної статі ця 
властивість набувала негативних конотацій: «…ви холодна, жорсто-
ка, рощотлива жінка…Ви жорстокі й цинічні, але краса усе заступає» 
[15, 434] –характеризує Гордий Калерію. 

Матеріальна незалежність сприяла зміні бачення цими жінка-
ми подружньої ролі чоловіка: вони не потребують «ні содержателя, ні 
любовника, а мужа, товариша, друга, любовника, брата, подругу, батька 
дітей моїх, чоловіка, з яким я буду жити все життя» [13, 90]. Відповідно 
змінюються й критерії добору партнера, що свідчить про раціональний, 
свідомий підхід жінки до інституту шлюбу. На перший план виходять 
особистісні якості людини, а не соціальний статус, матеріальне забез-
печення чи сексуальна звабливість. Головна вимога жінок цього типу 
до чоловіків – бути індивідуальністю, бо насамперед у мужчині вони 
бачать людину. Крім цього – бути сильною вольовою особистістю. Від-
сутність мужності, дужості характеру в коханому або залицяльникові 
прикро вражають Винниченкових героїнь, і змушують, наприклад, Ріну 
відмовитися від одруження з Микульським саме через цю ваду, а Ка-
лерія вимагає від Гордого: «…завоюйте мене, коли так мене бажаєте» 
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[15, 433]. Таким чином, ці жінки мають чітко виражені бажання, що дає 
право назвати їх сильними, адже за авторським визначенням «сильни-
ми волею» можна назвати тільки тих, у кого сильні, виразно окреслені 
бажання.

Решті якостей чоловічого характеру, які привабили таку жінку, 
В. Винниченко дає туманне визначення «цінності», певно, відносячи 
сюди той набір рис і властивостей, який носить виключно індивідуаль-
ну специфіку й відповідає бажанням героїні. Як говорить Кіля, «зро-
біть так, щоб я не могла нічого хотіти, крім вас. Будьте таким цінним, 
бажаним для мене, щоб я не могла, розумієте: не могла хотіти друго-
го» [15, 433 – 434]. У цьому випадку В. Винниченко залишався вірним 
собі, адже, виходячи з пріоритету свободи вибору партнера, вважав, 
що «може бути і потяг до іншого, але це вже конкуренція цінностей» 
[14, 158].

Як бачимо, у виборі супутника вагомими для героїнь є якості 
духовного порядку, бо за переконаннями автора «шлюб, який тримаєть-
ся на основі фізичної вірності, є міщанським», його основою має бути 
«постійне фізичне і духовне бажання одне одного» [14, 157]. Калерія і 
Ріна сприймають подружнє життя якраз як взаємодоповнення, як рів-
ноцінний обмін партнерів цінностями, насамперед через те, що сприй-
мають шлюб не як фінальну стадію розвитку індивідуума, а як один із 
способів самореалізації й духовного збагачення, тому що репрезенту-
ють винниченківську життєву позицію щастя, яке полягає «не в без-
хмарності, не в непорушному стіканні ясних, безтурботних днів. Воно 
– у вічній перемозі радости над стражданням, в безперервній творчості 
й будуванні себе та своїх цінностей» [14, 154]. Отже, жінкам аналізо-
ваного типу притаманна динамічність як життєва установка, що має 
різновекторне спрямування та реалізацію – є вимогою щодо самої себе 
й свого партнера.

Тому вони виявляють властивості суб’єкта, демонструючи сво-
боду й активність у пошукові партнера, який би відповідав їхнім потре-
бам і вподобанням, обстоюють та ініціюють «пробний шлюб» – спіль-
не життя для перевірки можливості подружнього життя з їх обранцем, 
перевірки сили власних почувань і бажань.

Ця ідея активно обстоювалася й обґрунтовувалася В. Винни-
ченком не лише у художньому доробкові, але й у щоденникові, й мала 
під собою конкретну життєву основу (цивільний шлюб з Розалією 
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Ліфшиць). Виходячи з низки записів, можна зробити висновок, що пере-
конання Кохи у важливості такої форми співжиття нелегко далася мит-
цеві. У нотатках знаходимо таке вмотивування необхідності «пробного 
шлюбу»: «Як можна любити людину, якої не знаєш? Ну, можна закоха-
тися і хотіти її фізично. Хотіти якийсь час, поки захоплення другими 
не одтягне від першого уваги. Може знов виникнути при сприятливих 
обставинах той фізичний потяг, може навіть довго виникати, поки не за-
довольниться тією людиною. Любити неможливо «без життя разом, без 
пізнавання, без повільного проникання одне в одного» [14, 132 – 133]. 
Отже, ідея «спільного життя» генетично була пов’язана з диференціаль-
ним підходом В. Винниченка до феномену любові. На противагу кохан-
ню – «зойку крови» – любов – це постійна душевна праця самопізнання 
й пізнання свого партнера («вростання, це просякнення до найтемніших 
куточків одної істоти другого» [14, 334]). За авторськими описами цей 
процес вельми схожий на науковий, результатом якого є повноцінне ви-
вчення об’єкта. 

Саме такі позиції раціонального підходу до шлюбу сповідують 
Калерія та Ріна, адже взаємопізнання – це запорука щасливого подруж-
нього життя, а не патріархальні закони, які вимагають від чоловіка «по-
криття гріха», і, як наслідок, «чесний чоловік на все життя в’яже себе 
з людиною, яку не любить, з якою не хоче жити, в’яже примусом, при-
мусом дітей родить, примусом все життя живе» [13, 88]. Тому героїні 
трактують, слідом за В. Винниченком, «пробний шлюб» як своєрідну 
«школу» сімейного життя, ототожнюючи процеси наукового пізнан-
ня світу й процес спільного життя: «Люди, по десять, п’ятнадцять літ 
учаться, тратять сили, щоб потім знайти службу, – говорить Ріна Юрію 
Микульському, – а чому не вчитись хоч два роки, щоб знайти собі чо-
ловіка, з яким житимеш усе життя?» [13, 89]. При цьому автор наділяє 
жінок неабиякою сміливістю, адже такою позицією вони роблять ви-
клик старосвітчині: вони зневажають патріархальні «цінності» – цноту 
й «гордість», висуваючи натомість нову систему життєвих орієнтирів – 
свободу вибору й рішень, творчість у житті, гармонію тіла й духу, пріо-
ритет волі перед догматами суспільної моралі, – тобто усе те, що В. Ви-
нниченком було втілено у принципі «чесності з собою».

Саме таку вимогу – «бути чесними з собою» – вони ставлять пе-
ред своїми обранцями, спонукаючи їх до внутрішнього розвитку й роз-
витку вольової сфери. Будучи самі цілісними особистостями, адже як 
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мислять і почувають, так і чинять, такої внутрішньої гармонії вони ви-
магають і від мужчин. Самі ж чоловіки виявляються менш лабільними 
і, переживаючи внутрішні конфлікти, врешті обирають шлях непроти-
влення життєвим обставинам, виявляють слабкість: Родіон Лобковський 
закінчує життя самогубством, а Юрій Микульський на вимогу рідні та 
для самозаспокоєння одружується з «пушистою самочкою» Галею.

Героїні зазначеного типу мають чітку світоглядну систему, в 
основі якої лежить виразно окреслена система поглядів, переконань та 
бажань, які становлять базис їхньої життєвої концепції. Вони виявля-
ють наполегливість у досягненні поставленої мети та готовність проти-
стояти суспільству, навіть перебувати поза ним, адже їхній виклик сус-
пільній моралі має відповідну реакцію – засудження та остракізм. Таких 
же вольових проявів вони вимагають від своїх партнерів, які почасти у 
Винниченкових сюжетах не виправдовують сподівань або розчаровують 
цих жінок, залишаючи їх самотніми, у вічному пошукові свого ідеалу. 
Саме в цьому аспекті – недореалізованості й складності втілення такої 
модерної життєвої концепції, що є ще одним проявом вічного програшу 
розуму перед природою (інстинктами), – і виявляється драматизм об-
разів незалежних жінок.

У ряду визначених вище образів представниць типу незалеж-
ної жінки особливе місце посідає героїня п’єси «Панна Мара». Її поява, 
ідейно-смислове наповнення образу та спосіб репрезентації обумовле-
ний загальною пародійністю та памфлетністю [21, 165] твору, оскіль-
ки він задумувався й писався як «сатира на окремих осіб та ставлення 
(В. Винниченка – М. К.) до окремих мистецьких та суспільних явищ. 
В. Винниченко бунтує у п’єсі не лише проти «старого», висміюючи 
українофілів, але й пародіює створений у «феміністичній» літературі 
цього часу і представлений Лесею Українкою та Ольгою Кобилянською 
тип «нової жінки».

Його героїня Мара – Марина Віталіївна – дійсно вигідно ви-
різняється з-поміж слабких, полонених страхом чоловіків – батька та 
брата. Як вважає С. Михида, тут «автор зачіпає одну з традиційних для 
своєї драматургії проблем – формування сильної особистості» [21, 174]. 
Такий висновок випливає з презентації митцем Марини як «бунтівливої 
натури», що виявляється у по-дитячому небезпечних витівках і показ-
ній поведінці протесту (сцена виїзду на Ворончику). Проте комедійна 
тенденція, що визначає естетичну специфіку усієї п’єси, дає право гово-
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рити й про «приховану» памфлетність цієї героїні, яка стала своєрідним 
літературним бунтом В. Винниченка тепер уже проти модерних канонів 
образотворення, представлених новою жіночою літературою, на що зо-
крема вказують і проаналізовані вказаним вище дослідником алюзії до 
творів Лесі Українки та Ольги Кобилянської [21, 175]. Додамо ще й спе-
цифічність імені героїні, яке виноситься у заголовок «Мара» – примар-
ність, ефемерність, ілюзорність, – що вказує на прихованість авторської 
іронії у творенні цього образу.

Окрім того, роблячи панну Мару учасницею мелодраматично-
го конфлікту, В. Винниченко, на відміну від героїнь «Пригвождених» і 
«Божків», не вказує на її духовне опонування чи протистояння молодому 
садівникові, за сумісництвом соціалістові, Срібному. Натомість, «демо-
кратично» закохавшись у нього, вона виявляє суто жіночі властивості 
характеру: ревнує садівника до служниці Прісі, захоплюється вчинком 
героя, котрий рятує її від коня Ворончика, випробує благородство свого 
рятівника, дякуючи грошима за подвиг й турботливо робить перев’язки 
постраждалому, говорить з ним «слабо й ніжно», «шепотом», «сором-
лячись» і т.д. [9, 69]. Врешті Марина потрапляє під владу Срібного, 
котрий, поєднуючи кохання з політикою, робить із неї «новонавернену 
соціалістку». 

Таким чином, В. Винниченко в даному разі, пародіюючи тра-
диції феміністичної прози й драматургії, показує, як «стихійне бунтар-
ство» несформованої романтичної особистості панни Мари (адже воно 
не підкріплене як у загаданих вище випадках, ні життєвою позицією, 
ні конкретними вагомими вчинками) набуває своєї цілеспрямованості 
виключно через і завдяки коханню до чоловіка-революціонера, але й ре-
алізується у традиційному для патріархального суспільства форматі й за 
дещо зміненими принципами розстановки сил народницької літератури 
(вона – багатійка, він – бідний, але ідейний). Подібну інтригу з метою 
сатиричного відтворення «моралі» «нових людей»- соціалістів й укра-
їнофілів спостерігаємо і в романі «Хочу!», де Андрієві Халепі пропо-
нують для втілення в життя реформаторських теорій здобути мільйони 
для втілення в життя реформаторських теорій шляхом одруження з по-
творною й ексцентричною сестрою багатія-українця Калістрата Греблі 
Варварою Наумовною.

Така антитезовість що до «Божків» і «Пригвождених» розста-
новки ґендерних сил разом з тим мала й своє художнє продовження та 
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смислове переакцентування. Вищезгадані Ріна й Калерія були проявом 
«авторського нарцисизму», що виявляється в певній штучності пред-
ставлених В. Винниченком моделей характерів і поведінки, бо вони мали 
репрезентувати його переконання й моральні принципи (принцип «чес-
ності з собою»), але так би мовити в «жіночому варіанті». Втім цікавим 
є той факт, що, розгортаючи сюжетні колізії, пов’язані з долями своїх 
героїнь, автор показує несумісність таких жінок з героями-чоловіками 
– носіями принципу «чесності з собою» – Вадимом Стельмашенком 
(іронічне ставлення до Ріни) й Родіоном Лобковським (його самогуб-
ство). Можемо лише припустити, що в цьому випадку маємо справу з 
внутрішнім конфліктом самого В. Винниченка: бажання мати поруч 
таку жінку й підсвідомий страх власної недосконалості, невпевненість у 
власній «силі», у своїй любові. У «Щоденникові» знаходимо рядки, які 
свідчать про внутрішню боротьбу письменника, сумніви в самому собі 
й страх від невідповідності проголошуваного до того, що він почував, 
«будуючи» свій шлюб з Розалією Ліфшиць, невпевненість у своїх по-
чуттях: «…Бо яким я почуваю себе перед Розою? Не злим, не глупим 
чоловіком, – порядним, добрим мужем, задовольняючим любовником, 
совісним содержателем, чесним сім’янином. Все добре, але…нема ні-
чого, що горіло б перед нею полум’ям. Щоб без перестання вабило, тяг-
нуло й палило її…Так, якийсь я жалкий, якийсь буденний стаю в своїх 
власних очах, коли думаю про Розу. Хіба можна любити того, перед ким 
почуваєш себе таким?» [14, 101-102]. 

Таку драматичну колізію невідповідності «чесного з собою» 
чоловіка своєму жіночому ідеалові, неможливість щастя з ним спосте-
рігаємо й у художньому доробкові. Мова йде про образи «білих» жінок 
– Олесі Микульської («Божки», «По-свій») та Ганни Забережної («За-
писки Кирпатого Мефістофеля»). В. Хархун, вказуючи на поляризацію 
жіночих типів у творчості В. Винниченка, віднесла ці образи до групи 
«ідейних товаришок» (або об’єктів «духовного бажання героя») [29, 15]. 
Розширюючи класифікацію типів жіночих характерів, представлених у 
художньому доробкові митця, віднесемо цих героїнь до розряду автор-
ського ідеалу жінки, з огляду на те, що героїні переважно представлені 
крізь призму духовних шукань винниченківських «імморалістів» й ви-
ражають ідеал пріоритету духовного над тілесним, якого вони прагну-
ли. Таким чином, доречно зазначити, що ці жіночі образи є проекцією 
нарцисизму героїв-чоловіків (а підтекстово й самого автора), адже 
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з ними пов’язані насамперед любовні переживання «чесних з собою» 
Вадима Стельмашенка і Якова Михайлюка. Тому маємо справу з тим, 
коли «в об’єкті любові шукають самих себе» [27, 115], спрямовуючи 
свої любовні інтенції на «те, чим хотів би бути сам» [27, 117].

Як справедливо відзначає В. Хархун, Ганна Забережна (дода-
мо – й Олеся Микульська) є втіленням «духовних бажань» героїв, що 
передається через акцентовану автором кольорову домінанту – «біла», 
що означає «стан просвітлення, сходження, відвертості, прощення». Це 
означення (й кольорові відтінки) використовується і відносно до пред-
метних описів героїнь («постать в білому», «пушиться волосся довгими 
пасмами, подібними до тирси, посрібленими світлом електрики», «пе-
редок білого маленького черевика з бантиком» в «Записках…» та «зо-
лотиста голова» – в «Божках»), поступово набуваючи символічного 
значення, яке застосовується для визначення внутрішньої суті цих жі-
нок: «Біла Шапочка» – Ганна Забережна й Олеся Микульська, «яку брат 
зве «біла». Вона не біла, – уточнює головний герой, – вона – рожево-
золота, але дійсно робить враження білої» [13, 224]. За цим визначенням 
ховається підсвідоме відчуття душевної чистоти й величі, духовного 
багатства цих жінок. Перша якість підкреслюється порівнянням їх з 
дітьми, що передає ідею душевної цнотливості, невинності думок і 
бажань, відкритості світові, щирої довірливості, чистоти суджень 
й переживань: «Яка дитяча зворушлива ніжність в заокругленні під-
боріддя та нижньої частини щоки! …І яка дитяча строгість в облич-
чі!», – помічає в Білій Шапочці Яків Михайлюк [7, 87] або порівнює 
її з «розрум’яненою дівчинкою» [7, 92]. А Вадим Стельмашенко під-
креслює «чистоту й дитинність» в Олесі: «Щось у неї єсть подібне до 
Нахи, – дитяча поважність, добра строгість, самостійність? Чи те, що 
вона так клопочеться про всіх?» [13, 224]. Відмовляючись від зобра-
ження героїнь у предметно-конкретному вимірі, де обов’язковою була 
присутність ознак сексуальності, тілесності, акцентуючи увагу на до-
мінанті духовного, В. Винниченко наголошує на ідеальності та ідеалі-
зованості цих жінок, адже «ідеалізація – це процес, який відбувається 
з об’єктом, завдяки якому цей об’єкт, не змінюючись за своєю сутністю, 
стає психічно більш значимим і одержує більш високу оцінку» [27, 120]. 
Як бачимо з творів, у чоловічому сприйманні ці жінки стоять на незрів-
нянно вищому щаблі, ніж подібні їм, і навіть вище за самих поціновува-
чів – для Михайлюка Біла Шапочка стає осердям його душі: «А в душі 
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в мене сидить Шапочка і, розставивши волока, ловить у нього все, що 
попадає туди…» [7, 106]. Він сприймає її «як начальницю» й кориться 
усім її вимогам і наказам, почуваючись її «вихованцем» [7, 102]. Схожі 
почуття переживає й Стельмашенко, ідеалізуючи не лише зовнішність 
героїні («вона здавалася красунею» [9, 15], але й високо цінуючи її ви-
соку моральність, усвідомлюючи, певно, власну духовну убогість, що 
є результатом його життєвої позиції: «Бідна печальниця! Вона взяла на 
себе функцію всіх жаліти й хоче виконать усе чесно. У неї в душі єсть 
якась пластинка, що зараз же реагує на ті токи, які випромінюють що-
небудь добре й жалісливе. Як вона дивиться, вона вже чує його дивну, 
благодатну печаль» [12, 111-112] і «Я їй колись сказав, що гріюсь коло 
неї, коло її променястої, душевної теплоти» [12, 223].

У першому випадку героя приваблює близькість життєвої по-
зиції жінки до його переконань: Ганна Пилипівна прагне до самореа-
лізації (хоче стати співачкою), обстоює своє право й свободу вибору, 
не любить насильства над власною волею. За всіма параметрами вона 
та супутниця, якої прагне Михайлюк, з якою він «хоче мати дітей», яку 
він любить, але змушений зрадити власним своїм високим пориванням, 
підкоряючись природному перебігові життя. У другому – «чесного з со-
бою» вражає саможертовність й служіння Олесі вищим ідеалам, її орга-
нічне вміння вийти за межі своєї іманентності, тоді як він, незважаючи 
на усю боротьбу з «божками», залишається у їхньому полоні. Обидва 
ж випадки зближує те, що кохані жінки є цілісними натурами, чого не 
можна сказати про героїв-чоловіків. Саме через це неможливе щасли-
ве єднання близьких за духом жінки й чоловіка, через слабкість духу 
останнього, через невідповідність слів і дій, що є наслідком його духо-
вної недосконалості. 

Таким чином, окреслений тип винниченківських героїнь є вті-
ленням чеснот і якостей характеру, бажаних чоловіком. Маємо справу з 
«відстороненим нарцисизмом», втіленим в іпостасі «білих» жінок, адже 
фройдівська «формула говорить: люблять те, що має ті якості, котрих не 
вистачає Я для досягнення свого ідеалу» [27, 126]. Це підтверджується 
ще й тим, що у творах розгортається колізія невідповідності чоловіка 
«відстороненому ідеалові», представленому героїнею, внаслідок чого 
він «вибирає собі за нарцистичним типом сексуальний ідеал» [27, 126], 
завдяки якому притлумлює внутрішній дискомфорт, переорієнтовую-
чись із духовного ареалу на тілесний.
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Усвідомивши неможливість уникнення конфліктів між 
чоловіком-надлюдиною і жінкою-емансипанткою (вільною особистіс-
тю), що виявляється у неможливості єднання двох прогресивних осіб, 
які йдуть шляхом «будування» власних особистостей, мають модерні 
погляди на взаємини статей і на суспільні перетворення, В. Винниченко 
шукає альтернативних шляхів вирішення цієї проблеми. І його письмен-
никові, очевидно, підказує саме життя. 

Події особистого життя у черговий раз дають В. Винниченку 
матеріал для літературної творчості. Закоханість у Розалію Ліфшиць, 
викликана її сексуальною звабливістю, з часом поглиблювалася, пере-
ростаючи у більш глибоке почуття, охарактеризоване пізніше митцем 
як любов. Перед В. Винниченком постає необхідність своєрідного «мо-
рального» перевиховання Розалії – жінки, вихованої в патріархальній 
єврейській родині й, відповідно, із закладеними у сім’ї уявленнями про 
взаємини між статями і про шлюб. Щоденникові записи свідчать про те, 
що цей процес був складним і неоднозначним, викликав опір у Винни-
ченкової обраниці, що відгукувалося у свідомості й душі письменника 
розчаруванням і зневірою: «Чому я вірю темному в ній і не вірю тому 
ніжному, доброму, чесному, що є ж, є у неї, що пробудилося і розвину-
лося на моїх очах. Ах, якби ж мені повірити в неї, в її стремління бути 
правдивою, в її силу змогти бути такою» [14, 97]. Досить часто такі роз-
думи переливалися у повну зневіру в можливість досягнення жінкою 
того стану духовної свободи, який би відповідав його: «Раз його нема в 
Рози, то яка гарантія, що буде в когось другого? І чи можу я знайти собі 
жінку? …» [14, 101]. І тут же В. Винниченко визначав сутність шукано-
го ним ідеалу: «Але ж може знайтися така, яка матиме той імунітет, яка 
всією душею, всією істотою, всією повнотою своєю прийме мене в себе, 
і місця іншому не стане» [14, 101] (курсив наш. – М. К.). Отже, митець 
лише трансформує патріархальний канон ролі жінки як «другої полови-
ни чоловіка», доповнюючи його необхідністю внутрішнього звільнення 
жінки, що забезпечить їй глибоке розуміння й прийняття життєвих по-
зицій «чесного з собою» чоловіка. Таким чином, ідеальна жінка – це 
реальне «дзеркальне» відбиття мужчини ніцшеанського типу. 

Разом з тим В. Винниченко усвідомлює, що у «чистому ви-
гляді» такий жіночий тип не існує. Тому, втілюючи традиційну модель 
ґендерних відносин, у художньому доробкові митець реалізує колізію 
«Пігмаліон і Галатея», де модерний чоловік формує особистість своєї 
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обраниці, виховуючи її та поступово «вивільняючи» з полону патріар-
хальних переконань та моральних обов’язків. Такими є героїні драми 
«Щаблі життя» (Аня), романів «Чесність з собою» (Дара) та «Рівновага» 
(Таня).

Перші два образи генетично пов’язані між собою, як пов’язані й 
самі твори (в основі – процес самоствердження надлюдини – «чесного з со-
бою» Мирона Купченка, котрий кидає виклик традиційній моралі, пережит-
ки якої намагається вихолостити в собі, котрий йде шляхом досягнення вну-
трішньої цілісності). Скупа авторська портретна характеристика Ані в «Ща-
блях життя» («струнка, білява, з чорними бровами, гарна») деталізується та 
психологізується в «Чесності з собою», наслідуючи традиції зображення 
В. Винниченком жіночого ідеалу: «І лице її, з ніжною дитячою круглістю 
внизу, одразу зробилось від посмішки чи від світла іншим, – ясним, ніжним. 
Звичайно очі її, з легко здивованим закрутом темних брів, дивились занадто 
розумно та уважно. Ніжність її звичайно ховалась лише в пустотливому 
заломі вуст, почуттьових, свіжих та невинних, як у дітей. Але зараз, разом з 
посмішкою, ця ніжність розлилась по всьому обличчю, і воно все освітилось 
теплотою та ласкою» [10, 12] (курсив наш. – М. К.). У цьому психологі-
зованому портреті автор закцентував увагу на внутрішній красі героїні, її 
особливому душевному стані, емоційній палітрі її темпераменту, в якій 
поєднувалася жіноча звабливість і кокетство з ніжністю й тремтли-
вістю чистої дитинної душі. 

Поряд із цим прозаїк і драматург не оминає увагою й особли-
вості характеру своїх героїнь. Аня – молода, дещо екзальтована дівчина, 
яка щиро й глибоко, навіть пристрасно любить Мирона Антоновича: 
«До ідіотизму люблю! – говорить вона Зіні. – Здається, кожну клітиноч-
ку його тіла цілувала-б безумно». Це призводить до ідеалізації коханого: 
він «сильний», «страшенно правдивий, чистий». Проте таке захоплен-
ня не робить героїню послідовницею й проповідницею його принципу 
«чесності з собою»: вона стоїть на позиції традиційної моралі у питан-
нях шлюбу, народження дітей і т.п., що викликає обурення й докори у її 
коханого. Аня лише стала на шлях духовного визволення.

Образ Дари у цьому плані глибший. Вона розуміє життєву по-
зицію Мирона, навіть стає проповідницею його теорії, знайомлячи з 
нею Тараса: «Чесність з собою – це нова мораль. Розумієте? Все старе 
треба відкинути. От тобі життя, дивись, живи й роби свої власні висно-
вки. Розумієте? – власні. Ці висновки, думки доведи до почуття. Коли 
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доведеш. Тоді мусить з’явитись вогонь….А вогонь цей є воля, котра й 
дає акцію. Чим повніше ви доведете вашу думку до почуття, тим пал-
кіший буде вогонь. Вогонь цей спалить усі перепони, усі дрібні старі 
думки і почуття» [10, 26]. 

Річ у тому, що позиція Купченка близька її життєвим переконан-
ням: вона як активна особистість (про що свідчать імперативні мовні 
форми, використовувані героїнею) жадає інтенсивної реалізації своїх 
можливостей і здібностей, прагне вийти за межі своєї іманентності й 
знайти соціальне вираження своїм можливостям, перестати бути утри-
манкою і стати активною дійовою учасницею розбудови суспільства, 
творчо й конструктивно реалізовувати свій життєвий потенціал: «Я 
хочу робити! Розумієш? Не комедію ламать, але серйозно. На себе роби-
ти, саму себе утримувати на світі. Мені сором удавати з себе оборонни-
цю селян, коли сама беру з них. Мені, взагалі, соромно, що мене хтось 
утримує. […] Людина перш за все повинна бути активною в життю. […]
Скучно, нудно мені без роботи» [10, 135].

З іншого боку, не менш революційною Дара є й в особистому 
житті. В. Винниченко реалізує традиційну інтригу «сили і краси» в бо-
ротьбі за жіноче серце. Так склалося, що Дара зійшлася з чоловіком з 
кволою волею і слабким духом, і з часом ці стосунки починають об-
тяжувати її, змушують ґвалтувати власні потреби й бажання, насампе-
ред духовного порядку. Поряд із залежним від родини Сергієм жінка 
почуває себе дискомфортно, що виплескується у конфлікти й образи. 
Дара опиняється у складній психологічній ситуації роздвоєння: з одного 
боку, вона обтяжена стосунками з чоловіком, який не має бажання роз-
виватися й змінюватися – героїня у цьому випадку змушена коритися 
виробленим у суспільстві моральним законам і обов’язку, приносячи у 
жертву можливість бути щасливою з Мироном, а з іншого, – вона від-
чуває свою «чесність з собою», яка душевно пригнічує, порушує її вну-
трішню цілісність.

В. Винниченко репрезентує образ цієї героїні крізь призму ак-
тивного внутрішнього життя й внутрішньої боротьби – шляху на-
родження надлюдини, яким іде Мирон Купченко. Цей аспект був дуже 
важливий для письменника, бо зближення чоловіка й жінки, на його 
думку, може відбуватися лише за умови «творчого будування» самого 
себе, що пізніше буде перенесено на шлюб.

Таким чином, якщо Аню («Щаблі життя») Мирон Антонович 



416

ЧАСТИНА  ПЕРША

підштовхує до Вчинку (один день в публічному домі), що стало б свід-
ченням внутрішнього звільнення героїні від догматів моралі, її готов-
ність жити у злагоді із власними почуваннями, то Дара сама обирає 
шлях свого звільнення. 

Прагнучи набути статусу активного суб’єкта, вона утверджує 
пріоритет своєї волі і свободи, обираючи чоловіка для сексуальної при-
годи (купує чоловіка для задоволення сексуального бажання). Таким 
чином, вона змінювала статус жінки-рабині (у фізичному й духовному 
аспектах) на статус незалежної особистості, а як відомо «жінка, котра 
докладає зусиль, котра бере на себе відповідальність і пізнає суворість 
боротьби за місце під сонцем, має потребу – як і чоловік – не тільки вдо-
вольнити фізичні бажання, а й розслабитися, відволіктися; найкращий 
рецепт – щаслива сексуальна пригода» [3, 344]. Отже, вибираючи най-
більш нерівну у ґендерному аспекті ситуацію (задоволення статевого 
потягу, під час якого жінка завжди опиняється переможеною й обдаро-
ваною, тоді як чоловік переможцем [3, 346]) для духовного звільнення, 
Дара досягає своєї мети (звичайно, на думку чоловіка-письменника). 

Автор приділив особливу увагу внутрішній підготовці героїні до 
цього кроку, акцентуючи увагу на тому, що цей крок був не лише бунтом 
проти зовнішніх обставин, але й боротьбою з самою собою [10, 154]. Прой-
шовши шляхом складного (психологічно болісного) випробування своєї 
волі, що, зокрема, передано автором через психологізований портрет, в яко-
му домінує контраст світла і тіні («рум’янцю вже не було; ніжна, свіжа шку-
ра на губах вкрилася сірою смагою; брови тісно присунулися до перенісся, 
неначе прилипли. І на чистому чолі над ними поробилися горбики з тінями» 
[10, 226] (курсив наш/ – М. К.), що відбивають боротьбу світла і темноти в 
душі героїні), звільнившись від обтяжливої моралі, Дара набула омріяного 
Мироном образу, вона стала «сильна, як земля», котра «буде творити жит-
тя й руйнувати гниле» [10, 173]. Таким чином, того, що не вдалося героям-
чоловікам В. Винниченка (подолання роздвоєння, встановлення пріоритету 
сили волі), вдається його героїні. 

Характерно, що Дара, здобувши свободу, має й загострене почуття 
відповідальності, бо лише набувши внутрішньої гармонії, вона освідчуєть-
ся Миронові, відчуваючи свою духовну рівність йому й переконаність у силі 
своєї життєтворчості: він стає для неї близьким, рідним «без краю, немов 
в одній родині виросли» [10, 231] і з ним вона готова «творить і руйнувать» 
[10, 240].
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Образ Дари набуває символічного значення в романі В. Винни-
ченка: вона стає уособленням життя, руху, творчості, яка спрямову-
ється особистістю на саму себе і в результаті якої людина вдосконалю-
ється. 

До такого образу жінки В. Винниченко звертається і в романі 
«Рівновага», де головну героїню Таню, чисту душею, цілісну особис-
тість, переконану соціалістку на стійкість її поглядів і «не продажність» 
перевіряє «чесний з собою» Хома [11, 25]. Вона з честю проходить усі 
випробування, одержавши як приз справжнє взаємне кохання до рівного 
собі за духом чоловіка. 

Отже, керуючись головним творчим завданням – розробити кон-
цепцію внутрішньо вільної особистості, В. Винниченко приходить до необ-
хідності осмислення проблеми внутрішньої емансипації жінки. Його твори 
демонструють ієрархію модерних жіночих образів, котрі представляють 
напрямки авторських розробок цього питання. Серед них виділяємо тип 
гетери-Музи, тип «незалежної жінки» та авторський ідеал. Художніми мо-
делями першого типу стали героїні, близькі світові мистецтва, – натхненни-
ці чоловіка-художника або власне творчі особистості. Для них характерна 
внутрішня розкутість і свобода, своїми переконаннями та поведінкою вони 
руйнують усталену парадигму стосунків між чоловіком і жінкою. Адже 
прагнуть трансцендентної реалізації. Відзначимо, що для В. Винниченка 
Муза – це швидше «експериментальний» тип, який у реальності досить час-
то трансформується у весталку-гетеру, котра, використовуючи свою сексу-
альну звабливість і куртуазну любовну гру, самостверджується за рахунок 
чоловіка-митця.

В. Винниченка особливо цікавило питання внутрішньої емансипа-
ції жінки у природних формах її самореалізації, насамперед, – у шлюбі. Ріна 
Задорожна та Калерія Прокопенкова стають носіями та виразниками автор-
ських уявлень про реформування цього інституту. Їхній поведінці та світо-
гляду притаманне почуття самодостатності, пріоритет волі та свободи у 
стосунках з чоловіками, цілеспрямованість та трансцендентні устремління. 

Цей тип розробляється і в авторському ідеалові – «білих жін-
ках». Митець цілком усвідомлює, що в «чистому вигляді» він не існує, 
тому й вдається до пошуку шляхів набуття жінкою почуття внутрішньої 
свободи, відводячи керівну роль у цьому процесі чоловікові – носієві 
нових моральних цінностей.
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ВИСНОВКИ
Художні розробки В. Винниченка у сфері створення образу «мо-

дерного героя» в руслі творчих шукань модернізму кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. торкнулися зокрема й постаті жінки. Здобутки митця у цьому ас-
пекті настільки значні, що літературознавці ставлять його ім’я в ряд із 
О. Кобилянською та Лесею Українкою, котрим у цьому процесі належить, 
безсумнівно, провідна роль.

У результаті дослідження було з’ясовано, що для модерної літера-
тури межі століть притаманні дві тенденції у розгортанні образу героїні: 
оновлення підходів у зображенні жінки та створення нового жіночого типу. 
Прояви першої спостерігаємо у творчості І. Франка. М. Коцюбинського. 
Г. Хоткевича, О. Маковея, М. Черемшини та ін. Чоловіки-письменники, 
зберігаючи традиційність сприймання жінки як об’єкта, надали її образові 
нових значень, представили новий ракурс її сприймання. Їхня героїня – 
учасниця переважно любовних драм – зображена в іпостасі звабливиці, 
фатальної жінки. Митці втілюють у таких образах архетипно чоловічий 
(суб’єктивний) погляд на жінку як на сексуальний об’єкт. І хоч у художніх 
підходах, системі зображально-виражальних засобів робиться акцент на 
еротизмі, що є, на думку Т. Гундорової, складовою модерного світогля-
ду та естетики, у новій рецепції жінки чоловіками-митцями відчувається 
очевидна полеміка з феміністичною художньою концепцією, втіленою у 
доробкові О. Кобилянської та Лесі Українки. 

Письменниці переакцентували увагу з жінки-об’єкта на жінку-
суб’єкта, що зумовило відповідні зміни в підходах до зображення геро-
їні, ідейно-смислових акцентах у характері героїнь та адекватної модер-
нізації зображальних засобів і прийомів. У їхніх творах постає образ 
емансипантки-інтелектуалки, яка відкидає або прагне модернізувати тра-
диційні жіночі ролі, бажає внутрішнього зростання і самовдосконалення, 
активно шукає шляхів своєї самореалізації. Ці героїні протиставляються 
чоловікам: вони цілісні натури, наполегливі у досягненні своєї мети, духо-
вно багаті. Зберігаючи свою жіночу ідентичність, героїня здатна на вчи-
нок: порятування родини (Олена Ляуфлер у О. Кобилянської) або само-
пожертва в ім’я порятунку коханого (наприклад, Мавка та Долорес у Лесі 
Українки).

Зосередженість письменницької уваги на психології, що стало 
знаковою властивістю жіночого характеротворення у «феміністичній лі-
тературі», була властива і В. Винниченкові. Огляд літературознавчих до-
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сліджень у парадигмі визначення типу модерної жінки, моніторинг укра-
їнського та зарубіжного літературного тла, аналіз творчого доробку самого 
письменника дають нам підстави поставити його здобутки у цій сфері в 
один ряд із результатами творчих шукань О. Кобилянської та Лесі Україн-
ки, пошуками та знахідками російської (Ф. Достоєвський, М. Арцибашев 
та ін.), європейської (Г. Ібсен, Г. Гауптман, А. Стріндберг, Гі де Мопассан) 
літератур. У творчості цих митців відбувалося різнопланове переосмис-
лення жіночої характерології, пов’язане із увиразненням погляду на жінку 
як на суб’єкта суспільного життя в контексті загальної проблеми, розгля-
дуваної модерною літературою, – звільнення особистості. Письменники 
розглядають питання емансипації жінки у плані її внутрішнього звільнен-
ня та зміни її соціальних ролей. При цьому у їхньому полі зору знаходять-
ся внутрішні конфлікти та психологічні зрушення, які супроводжують ці 
процеси, опозицію «сильна жінка – слабкий чоловік». У цьому контексті 
можна говорити про «ідейно-психологічну співзвучність» (Г. Костюк) роз-
думів В. Винниченка шуканням світової модерної естетики, зокрема щодо 
розробки образу незалежної жінки. 

Нами з’ясовано, що специфіка жіночого образотворення в укра-
їнського митця зумовлюється та визначається його світоглядними пере-
конаннями, розгорнутими в його щоденникові та епістолярії. Для В. Ви-
нниченка характерне сприйняття жінки як особистості, природно рівної 
за своїм духовним і розумовим потенціалом чоловікові, а відповідно наді-
леної рівними соціальними правами, можливостями та відповідальністю. 
Ця теза апріорі присутня в усіх Винниченкових роздумах і оцінках пред-
ставниць «другої статі» (С. де Бовуар). 

Діаріуш і листи письменника дали змогу простежити та визначи-
ти авторські акценти рецепції жінки. Встановлено, що його увагу привер-
тають особи протилежної статі, які наділені неординарною зовнішністю 
– красиві, виразні, пристрасні. Візуалізуючи жінку як естетичний об’єкт, 
В. Винниченко акцентує увагу на еротизмі як її невід’ємній властивості. 
Еротизм представлений художником як один із етичних принципів. Так, 
щирість жінки в її сексуальних проявах і діях вітається ним, тоді як над 
«добродетеллю» він іронізує. У щоденникових нотатках митця часто тра-
пляються портретні характеристики його знайомих, які засвідчують виро-
блення і вдосконалення В. Винниченком методики психологізації портре-
та жінки, де вагому роль відіграє деталь, що майстерно використовувалося 
ним в оповіданнях, романах і драмах. Записи В. Винниченка свідчать та-
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кож про постійне вивчення ним жіночої натури: її психології, світосприй-
мання, поведінки. Іноді, аби виразно побачити ту чи іншу особливість жі-
ночого характеру, митець ставить експерименти, граючи або провокуючи 
партнерку на певні вчинки. 

У парадигмі роздумів письменника про соціальні ролі жінки осо-
бливе місце посідає питання про шлюб та народження дитини. На сторін-
ках щоденника розгорнута концепція жінки-мрії – гарної, вольової і твор-
чої особистості, реальним втіленням якої для В. Винниченка стала Розалія 
Ліфшиць. Трактуючи в цілому вагітність і материнство як антиестетичне 
явище, кохана жінка для митця – досконала, прекрасна та вітаїстична. Це 
дає підстави твердити, що бачення В. Винниченком жінки посутньо відріз-
нялося від традиційного патріархального погляду і виразно позначилося 
на ідейно-естетичній та виражально-зображальній системі творів худож-
ника. 

Уже в дебютному оповіданні «Краса і сила» В. Винниченко мо-
дернізує народницький образ: психологічно увиразнює портрет Мотрі, 
акцентуючи увагу на силі її волі, холеричності, як ознаці дієвості та при-
страсності її натури; наділяє її правом вибору партнера. Ці особливості 
характеротворення автор апробував і на героїні оповідання «Голота» Ки-
лині. У жорстоких умовах капіталістичного суспільства, коли жінка при-
речена «продаватися» (чи це офіційний шлюб із багатієм, чи проституція), 
аби вижити, Килина кидає виклик чоловічому світові – бореться за свої 
права, намагається зберегти свою ідентичність. На прикладі цієї жіночої 
постаті В. Винниченко загострив проблему способів соціалізації жінки-
особистості, бунтуючи проти необхідності чоловічого посередництва у 
цьому процесі.

Дійсність давала інший життєвий матеріал, за яким спостерігає і 
який вивчає В. Винниченко. Це – тип емансипантки, появу якого спровоку-
вали революційні перетворення в суспільстві. Митець – їх безпосередній 
учасник – бачив усі позитиви та недоліки характеру жінки, яку в роботі 
кваліфіковано як «народжену революцією», був свідком психологічних 
зрушень, які відбуваються в ній. Боротьба за рівність представників обох 
статей, за можливість активної діяльнісної участі жінки у суспільних ру-
хах за спостереженнями митця обертається деформацією її психіки або 
нищенням природного в ній. Автор наголошує на таких характерологічних 
особливостях цього типу, як аскетичність, що виявляється у відмові від 
проявів жіночного у зовнішності (темний одяг – Людмила з оповідання 
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«Роботи»), свідоме спотворення краси (Маруся з п’єси «Базар») та пове-
дінці, результатом чого є відмова (часто вимушена) від природної реалі-
зації у коханні (Орися з п’єси «Memento»). Цей процес стимулює маскулі-
нізацію жіночого характеру: героїні цього типу вольові і цілеспрямовані, 
відзначаються твердістю переконань і прийнятих рішень, раціоналістичні 
(Катря – «Великий Молох», Ольга – «Дочка жандарма»). Вони здатні на 
самопожертву в ім’я інтересів революції (Зіна з однойменного оповідання, 
Маруся з п’єси «Базар»). При цьому героїні йдуть проти законів і прин-
ципів природи, і саме це наштовхує В. Винниченка на трактування еман-
сипації як штучно створеної необхідності підміни природного самоствер-
дження можливістю суспільної самореалізації. Через це його героїні – пер-
сонажі трагічного плану, кожна із них переживає розчарування, страждає 
або гине. Особливе місце серед представниць цього типу посідають Катря 
(«Великий Молох»), Ольга Чернявська («На той бік»), та Софія Сліпченко 
(«Між двох сил»), Марія («Гріх»). Незважаючи на те, що вони захищають 
різні ідеї, їхня суспільна активність обумовлена внутрішньою потребою, 
внутрішніми імпульсами змінити перебіг соціального або національного 
життя. Вони є досить органічними у своїх устремліннях і діях. Хоча в зі-
ткненні з реаліями жорстокої дійсності вони програють, але автор розуміє 
їх і поважає їхню життєву позицію. 

Поряд із цим у творах В. Винниченка виведена галерея образів – 
пародій на жінок-революціонерок. Для Наталки («Великий Молох»), Зіни 
та Соні («Щаблі життя»), Йолочки («Мохноноге») та Полі («Таємність») 
революційність та емансипованість є лише виявом моди. Письменник 
наголошує на невиробленості їхнього світогляду, відсутності життєвої 
позиції, що підкреслюється прийомами сатири та іронії. Разом із тим у 
моделюванні таких образів спостерігається й авторська рецепція героїнь 
крізь призму їхньої життєвої трагедії, бо часто емансипованість, що ви-
являється у політизованості та суспільній активності, є вимушеною. Цей 
показний спосіб поведінки є єдиною можливістю набуття жінкою «цін-
ності», варіантом її самореалізації. За В. Винниченком, це ситуація, коли 
революційна діяльність та емансипація відіграють роль психологічної і со-
ціальної компенсації. Так, для непривабливих Наташі та Валі («Божки», 
«По-свій»), Варвари-каліки («Мохноноге»), які цілком знівельовані як 
сексуальні об’єкти, це варіант набуття самоцінності, а як наслідок – спо-
сіб самоствердження. Таким чином, письменник відкриває ще один аспект 
емансипації – сублімацію природних потягів, що стає альтернативою тра-
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диційному способу соціалізації – одруженню. У цілому ж автор приходить 
до висновку, що участь жінки у громадянсько-політичному житті не му-
сить заперечувати її фемінну сутність. Проте активні жінки привертають 
до себе увагу вже тим, що виявляють прагнення вийти за межі своєї іма-
нентності, бути соціально корисними. 

Цілковитою протилежністю розглянутому типу є героїні – «пу-
шисті самочки». Визначено, що вони є втіленням традиційної жіночої 
поведінки, а в основі їх життєвих пріоритетів лежить створення родини 
і народження дитини. У художніх творах В. Винниченка вони виконують 
другорядні ролі, контрастуючи з головними героїнями – бунтарками проти 
усталеності. Досліджуючи тип «пушистої самочки», митець звертає увагу 
на їхню зовнішність, психологію, поведінку. Він виокремлює у цих пара-
метрах художнього зображення героїнь їхню жіночність, інфантилізм та 
кволість темпераменту, що зумовлено статичністю і розміреністю їхнього 
буття. Саме через це у образах таких жінок виразно прозирає «статичність» 
– зовнішня та внутрішня непорушність. Утім, незважаючи на такі якості, 
вони становлять серйозну конкуренцію модерним жінкам у боротьбі за чо-
ловічі серця, адже забезпечують мужчині самоствердження і панування 
в родині. Проникаючи глибше у психологію «пушистих самочок», В. Ви-
нниченко звертає увагу на такі рольові модифікації цього типу як жінка-
хижачка та жінка-мати. Для першої групи героїнь (Діна та Тепа з рома-
нів «Божки» та «По-свій», Соня та Варвара Федорівна з роману «Записки 
Кирпатого Мефістофеля») властива гіпертрофована жіночність, яскраво 
виражена (часто штучно підкреслювана) сексуальність, яка стає засобом 
зваблення чоловіків; джерелом їхньої поведінки є інстинкти. Тому-то, 
коли з’являється конкурентка на чоловіче серце, вони вдаються до різно-
манітних засобів агресивного впливу на мужчину, серед яких відзначимо 
кокетування і флірт, емоційний вампіризм, деструктивну пристрасність і 
шантаж (переважно дітьми). У художньому просторі В. Винниченка такі 
героїні – уособлення інстинктивного та ірраціонального – є протагоніста-
ми чоловіків-раціоналістів – носіїв нових життєвих цінностей. 

Біологічністю поведінки відзначаються і жінки-матері. Вони тіс-
но пов’язані з духом і волею роду (А. Шопенгауер), тому метою їхнього 
життя є народження дитини. У дослідженні цієї ролі «пушистої самочки» 
В. Винниченко спирався на власний досвід, одержаний зокрема зі стосун-
ків із Люсею Гольдмерштейн. У художніх творах митця жінка-мати є ідео-
логічним противником «чесних з собою» героїв. Вони виконують функцію 
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індикатора нежиттєвості раціоналістичних побудов й умоглядних життє-
вих концепцій чоловіків, утверджують пріоритет природного в людині. 
Розглядаючи «під мікроскопом» материнський інстинкт, В. Винниченко 
прийшов до висновку, що на відміну від позиції батька, мати зосереджує 
свою увагу виключно на тілесному, фізичному в дитині, зневажаючи її 
духовним розвитком та психологічними відрухами. До того ж письмен-
ник звернув увагу на нетривалість вияву материнського інстинкту: його 
тяглість визначається часом фізичного зв’язку (залежності) дитини від 
матері. Для героїнь цього типу властива також самопожертва і самозре-
чення, іноді – агресивність, коли обставини вимагають рішучого захисту 
немовляти від жорстокого зовнішнього світу (Рита – «Чорна Пантера та Бі-
лий Медвідь», Люда – «Закон»). Проте зворотнім боком цієї психологічної 
установки є вияв материнського егоїзму, бо ж така жінка готова принести 
в жертву дитині мрії чоловіка.

У процесі роздумів над соціально-психологічною мотивацією 
материнства В. Винниченко побачив у цьому прояві «пушистої самочки» 
альтернативну творчій діяльності чоловіків форму суспільної активності 
та способу самореалізації жінки, адже дитина для неї є можливістю по-
долання комплексу неповноцінності або, за З. Фройдом, кастрації, і само-
ствердитися як особистості. Таким чином, материнство – це вивершення 
жіночої природи, і жоден фактор не може примусити «самку» відмовитися 
від цього. 

Як засвідчують твори В. Винниченка, розмаїте життя представля-
ло варіанти сублімації цього інстинкту – вимушеної або свідомої. У пер-
шому випадку провокативним чинником цього процесу була мораль, яка 
не дозволяла жінці народжувати поза шлюбом, і це призводило до трагедії 
нереалізованості (Шура «Записки Кирпатого Мефістофеля»). У другому – 
підґрунтям сублімації були зміни світоглядного фокусу жінки. Так, Винни-
ченкові «модерні жінки» (Наталя Павлівна з «Брехні», Марія Ляшківська з 
«Гріха», Інна Мусташенко із «Закону», Орися з «Memento»), залишаючись 
жіночними, долають у собі пасивність: вони сильні духом, вольові, самі 
будують і визначають власне життя. Ці героїні – ідеалістки, бо прагнуть 
дати світові культурні цінності, прислужитися суспільству. Оскільки вони 
не мають варіантів самореалізації поза родиною, то втілюють свою мрію 
через чоловіків – елітарних осіб, слава яких буде перенесена й на їхніх су-
путниць. Свідомо відмовившись від дитини, ці жінки йдуть проти власної 
природи, тому шукають психологічної компенсації в сублімації: пережи-
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вання материнства переносять на чоловіків.
Таким чином, автор наголошує, що будь-яке пригнічення природ-

ного в людині, в жінці зокрема, веде до трагічних наслідків: саморуйну-
вання, а часто – до фізичного самознищення. 

Дослідивши жіночий тип жінки «народженої революцією», тип 
«пушистої самочки», окресливши їх недоліки та позитиви, В. Винниченко 
ставить перед собою мету вивчити жіночі характери, які сформувалися під 
впливом зрушень у духовній сфері та моралі, і змоделювати образ-ідеал 
«нової жінки», суголосний принципам «нової моралі». Відправним пунк-
том його художніх роздумів стала ніцшеанська формула надлюдини, яка 
включала два елементи: звільнення особистості від рутинних обов’язків і 
створення нової системи зобов’язань, які відповідали б внутрішнім пору-
хам і прагненням індивіда, утверджуючи його як вільну особистість. Увагу 
митця привертають жінки, пов’язані зі сферою духовного – мистецтвом, 
які належать до окресленого нами типу гетери – Музи. Ці героїні (Емма 
з оповідання «Олаф Стефензон», Сніжинка («Чорна Пантера і Білий Мед-
відь») та Аннет із роману «Рівновага») є антиподами «пушистої самочки». 
Насамперед для них властива домінанта духовного на противагу тілесно-
му. У центрі їхньої уваги знаходиться чоловік-митець, через котрого вони 
набувають культурної цінності. Ці героїні наділені яскравою неординар-
ною зовнішністю, що передано автором через портретні характеристики, 
де превалює кольорова насиченість, гіпертрофованість пропорцій і барв 
обличчя та тіла. Вони граційні, витончені та вишукані. Їх зовнішній еро-
тизм набуває у трактуванні письменника ознак одухотвореності. Їхню по-
ведінку та світосприймання визначає честолюбство і бажання слави, які 
задовольняє чоловік-митець в обмін на даровану Музами увагу, любов, 
розуміння та підтримку.

Разом з цим такий тип, за спостереженнями В. Винниченка, не 
є ідеальним. Життєвим виявом змодельованого ним типу Музи є гетера, 
весталка (Лі Баранова з роману «Хочу!»). Вона репрезентує модель пове-
дінки і психології куртизанки. Сама не полишена таланту, все-таки прагне, 
зваблюючи чоловіка, самоствердитися, задовольнити власні амбіції. Тому 
в авторському баченні такі героїні є уособленням демонічної, руйнівної 
для чоловічого духу сили.

Шукаючи ідеального варіанту жіночої поведінки, в якій би по-
єднувалася жіночність і сила волі, традиційність і модерність характеру, 
В. Винниченко вдається до художнього втілення свого ідеалу. Його творчі 
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пошуки активно реалізуються у моделюванні жіночих образів, пов’язаних 
із розробкою теми нових форм шлюбних стосунків. Сприймаючи цей со-
ціальний інститут у ракурсі роздумів Ф. Ніцше, як форму єднання двох 
звільнених і високодуховних особистостей, що передбачає їх взаємну 
творчість та духовне зростання, письменник створює тип «незалежної 
жінки» – бунтарки проти всіх морально-етичних законів патріархально-
го суспільства, внутрішньо вільної особистості (Калерія Прокопенкова 
(«Пригвождені») та Ріна Задорожна («Божки). Відходячи від суспільних 
шаблонів, за яким жінка, що прагне стати суб’єктом, має відмовитися від 
жіночності, В. Винниченко залишає своїх героїнь зовнішньо привабливи-
ми, пристрасними натурами. Модерність образотворення жінок цього типу 
у митця полягає у акценті на їхній внутрішній емансипованості – свобо-
ді від моральних догм, які суперечать їх внутрішнім потребам, бажанням 
і вимогам. Протест проти унормованості й насилля над натурою людини 
підкріплений і забезпечений у цих героїнь силою їхньою духу (вони керу-
ють своїми почуттями, наполегливі в досягненні мети), альтернативною 
соціалізованістю (мають професію або здобувають її) і, відповідно, неза-
лежністю від чоловіка, активністю (ініціюють та керують міжстатевими 
стосунками). У поглядах на шлюб вони виступають носіями та ретрансля-
торами поглядів самого В. Винниченка і є виявом його «нарцисизму». Ці 
жінки обстоюють раціональне підґрунтя шлюбу, прагнуть спільної твор-
чості у ньому, ініціюють пробний шлюб. Автор робить їх носіями принци-
пу «чесності з собою». У зіткненні з дійсністю вони програють, тому що 
світ не готовий до тих кардинальних перетворень, які вони пропонують.

Поряд з цим засвідчуємо й інший напрямок Винниченкових по-
шуків жіночого ідеалу, який би відповідав уявленням і вимогам його мо-
дерного героя. Його представляють героїні – художні проекції нарцисизму 
«чесних з собою» чоловіків (Ганна Забережна («Записки Кирпатого Ме-
фістофеля») та Олеся Микульська («По-свій», «Божки»). Ці жінки стали 
втіленням духовних прагнень героїв, що підкреслюється автором через ко-
лір – «біла». Для них характерна душевна цнотливість, невинність думок і 
переживань, відкритість світові, щира довірливість, чистота. Аби наголо-
сити на ідеальності цих жінок, В. Винниченко відмовився від їх конктерно-
чуттєвого зображення, зосередивши увагу на позитивних психологічних 
відрухах, які вони породжують у чоловіків. Вони є цілісними натурами і 
цим протиставляються героям-чоловікам. Саме через це єднання «чесного 
з собою» мужчини і реального втілення його жіночого ідеалу неможливе. 
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Автор усвідомлював, що реальне існування таких «білих жінок» підда-
ється сумнівам. Тому вдається до пошуку шляхів виховання (створення) 
таких особистостей. Розв’язання цієї проблеми підказали В. Винниченку 
стосунки з Розалією Ліфшиць, світогляд якої, як свідчать щоденникові за-
писи, він змінював і переорієнтовував. 

У творах «Щаблі життя», «Чесність з собою», «Рівновага» митець, 
трансформуючи колізію «Пігмаліон і Галатея», демонструє, як модерний 
герой формує особистість своєї обраниці, вивільняючи її душу і свідомість 
з-під патріархальних пут. Авторський жіночий ідеал психологізується: чи-
тацька увага зосереджується на внутрішній красі героїні; жіноча звабли-
вість органічно поєднуються з ніжністю та тремтливістю чистої дитинної 
душі героїні. Об’єкти письменницької уваги – активні особистості, які 
бажають реалізації своїх здібностей і можливостей, але через обставини 
(моральні закони) не можуть зробити рішучих кроків. Як наслідок, пере-
живають внутрішні конфлікти. Звільнення і відчуття цілісності приходить 
до них разом із чоловіком – носієм і виразником принципу «чесності з со-
бою», який уже пройшов шлях внутрішньої боротьби, роздвоєності і ко-
трий надихає жінку на Вчинок, який призводить її до духовного звільнен-
ня і примирення з самою собою. Героїня внаслідок цього відчуває духовну 
рівність чоловікові, переймається почуттям відповідальності. Саме це, за 
В. Винниченком, і є емансипацією.

Отже, у прозі та драматургії митця 1902 – 1923-го років пред-
ставлено систему жіночих образів, у якій поруч із модернізованими ви-
разно постають у чистому вигляді, варіантах та поведінкових моделях 
типи жінок «народжених революцією», «пушисті самочки» та духовні 
емансипантки як втілення авторського ідеалу. Широта репрезентованої 
типології жіночих характерів зумовлена Винниченковими світоглядними 
орієнтирами, багатим життєвим досвідом та органічністю перебування в 
європейському мистецькому дискурсі з його шуканнями, ідеалами свобо-
ди й рівності. Один з небагатьох модерністів-чоловіків, В. Винниченко у 
жіночому образотворенні подає об’єктивний погляд на психологію пред-
ставниць «другої статі», окреслює характерні моделі поведінки, визначає 
мотивацію їхніх життєвих установок. Його позицію можна трактувати як 
прояв гуманістичного і модерного бачення жінки, коли вона не за постула-
тами тієї чи іншої ідеї, а апріорі – рівня чоловікові.
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нас в руках цільна розвідка, цікава ще й тим, 
що чоловічу інтерпретацію жінки досліджує 
таки жінка!» 
  

Ковалик Марина Олексіївна
народилася в Миколаєві. У рідному 
місті закінчила школу й філологічний 
факультет педагогічного інституту. 
Магістерський диплом та вчений ступінь 
здобула в Кіровоградському державно-
му педагогічному університеті імені Во-
лодимира Винниченка. Нині – канди-
дат філологічних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Перво-
майського політехнічного інституту НУК 
імені адмірала Макарова. Авторка близько 20 
публікацій в наукових виданнях. Підготувала 
до друку невидані за життя драми В. Вин-
ниченка «Дорогу красі» й «Ріжними шляха-
ми». У сфері наукових інтересів дослідниці: 
література модерної доби, творчість 
В. Винниченка.
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