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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Magnum in parvo

 

 За Е. Делакруа, вищий тріумф письменника полягає в тому,  щоб 
змусити мислити тих, хто на це здатен. Критики допомагають читачеві 
правильно, на їхній погляд, зрозуміти той чи інший твір, тому у випад-
ках знайомства із творчістю багатопланових митців радять починати з 
дрібнішого, наприклад, новел, щоб краще осягнути в подальшому твори 
з більш складною організацією. Ю. Борген взагалі рекомендує обирати 
варіант, який читачеві до душі: наприклад, сьогодні пройти стайєрську 
дистанцію повісті або роману, щоб численне переплетіння сюжетних 
ліній заполонило увагу на прямій дистанції з очікуваними прискорен-
нями на поворотах, а назавтра – обрати стрімкий спринт оповідання чи 
новели, в подоланні яких вказівними знаками буде сугестована думка 
автора й вибухова стислість тексту. Отож, читач має створити власне 
підґрунтя сприйняття художнього твору і письменницького доробку 
взагалі, що є аксіомою. 
 Представляючи другу частину книги «Володимир Винниченко: 
viribus unitis – ХХІ», наголосимо на обсервації авторами В. Чернецькою 
та С. Присяжнюк саме малих форм обширного мегатексту В. Винни-
ченка. Діапазон голосу митця – в оповіданнях, листах, щоденникових 
записах – від basso profondo до шепоту, з модуляціями від інтимної 
ніжності до енергії шаленства спрямований на думки й емоції читача. 
Оповідання письменника злагодженістю структури можна порівняти із 
сонатою в музиці, сторінки діаріуша – з малюнком темперою, коли зро-
блений штрих уже неможливо виправити. Багато в малому – ось ключ 
до сприйняття пропонованого спадку В. Винниченка. А от погодитися 
чи ні з Й. Гейзингою про беззаперечність старої думки, яка стверджує, 
що будь-яка людська діяльність, проаналізована до останніх меж нашо-
го пізнання, «виявиться не більше ніж грою», – залежить від читача.

Автори проекту
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ЗА МЕЖІ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ …
Представляти досягнення своїх учнів та колег чи не 

найвдячніше заняття в науковій практиці. Після появи першої книги 
«Viribus unitis – ХХІ», де Винниченків світ жінок у розмаїтті їхніх 
виявів розкрився під пером Марини Ковалик, митець знову постає 
перед читацьким загалом. Знову об’єднаними зусиллями. «Viribus 
unitis – ІІ» – це ще одна (заздалегідь зауважу, що не остання) книга 
проекту Сергія Колісника й моєї аспірантки Тетяни Яровенко «Стилет і 
стилос трьох степовиків», це дві монографії під однією обкладинкою, 
два дослідження, які продовжують демонструвати досягнення 
кіровоградського винниченкознавства, два свідчення невмирущості 
спадщини визначного земляка: «Володимр Винниченко: віч-на-віч 
зі світом» Вікторії Чернецької та «Володимр Винниченко: ареал 
дитинства» вихованки Володимира Євгеновича Панченка Світлани 
Присяжнюк. 

Віч-на-віч зі світом: саме так, не криючись, жив і творив 
Володимир Винниченко, починаючи зі своїх перших кроків на валах 
єлисаветградської фортеці й перших літературних проб, здійснених 
у стінах класичної чоловічої гімназії, до останнього погляду на 
захід сонця зі сходинок свого муженського «Закутка» й останнього 
написаного рядка. Символічно, як на мене, що чергове й завершальне 
двокнижжя в серії «Viribus unitis» розпочинається монографією 
Вікторії Чернецької з суголосною назвою. Шлях до неї прокладався 
дослідницею через колосальний за масштабами написаного й 
осягнутого пласт друкованих і недрукованих записників Володимира 
Винниченка, що увійшли до «Щоденника», який він писав віч-на-віч 
із собою. 

Спостереження за власним життям, психічним, емоційним, 
фізіологічним станом, людьми та суспільними явищами, філософські 
роздуми, політичні прогнози й культурологічні пророцтва, замальовки, 
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етюди, ескізи до майбутніх творів, вербальні портрети знайомих і 
малознайомих жінок та чоловіків, фантастичні візії й найкатегоричніші 
й часто безапеляційні оцінки близького й далекого оточення – і все 
це крізь призму прискіпливості, відвертості й щирості, відкритості й 
розкутості, майже не прийнятних для сучасників і з застереженням 
зустрінутих нащадками. Все це відкривалося моїй аспірантці в процесі 
роботи над дисертацією й пропонується нині читачеві, аби разом ще раз 
наблизитися до геніального митця, політика, художника, непересічної 
особистості – материка з іменем Володимир Винниченко та не менш 
унікальної доби, яка оприявнюється в його діаріуші. 

Розглянувши теоретичні засади дослідження щоденника, як 
жанру мемуарної прози, а саме так принципово оцінює В. Чернецька 
записи В. Винниченка, які той вів останні 40 років свого життя, 
дослідниця розглядає їхній текст з точки зору можливості осягнути 
особистість автора. Цілком логічним видається в цьому сенсі залучення 
думки першого дослідника щоденників В. Винниченка Г. Костюка: 
«Чи не найбільше значення має і матиме щоденник для всебічного 
вивчення життя й творчості В. Винниченка як людини, його характеру, 
звичок, намірів, планів, ідей. Що ж до його творчої лабораторії і як 
маляра, і письменника, і публіциста, то щоденник – просто невичерпне 
джерело». Проголошені метром винниченкознавства тези, з одного 
боку, спростили пошуки молодої ученої, визначили орієнтири, з іншого 
ж – неймовірно ускладнили, адже сам перелік значень написаного 
Винниченком – це вказівка на безмір наукових проблем, які ще довго 
перебуватимуть в полі зору сучасного літературознавства, психології, 
філософії, політології тощо.

Розуміючи, що охопити їх уповні в межах одного дослідження 
неможливо, В. Чернецька в монографії обрала лише два дискурси 
Щоденника: літературознавчий і психоавтобіографічний. Перший 
зорієнтований на осмислення творчої лабораторії митця, другий – 
особистості автора. Одразу зауважу, і в першому, й у другому випадках 
дослідниця виконала поставлені завдання, представивши читачеві не 
лише моніторинг Винниченкового безміру, але й власний оригінальний 
погляд на нього.

 Своє неупереджене бачення ще однієї із сторінок 
Винниченкової спадщини – світу дитини й дитинства – пропонує 
Світлана Присяжнюк, котра своє дисертаційне дослідження 
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«Психологізм дитячих оповідань Володимира Винниченка (принципи 
і засоби зображення характерів)» виконувала під керівництвом 
очільника Кіровоградської винниченкознавчої школи професора 
В. Панченка. Допрацьований і певною мірою белетризований текст 
наукової студії пропонується читачеві в монографії «Володимир 
Винниченко: ареал дитинства», яка увійшла до другої книги «Viribus 
unitis». Авторка, йдучи стопами свого вчителя, опираючись на багатий 
досвід вітчизняного психологоспрямованого літературознавства й, 
зокрема, Василя Фащенка, оприявнює художнє бачення визначним 
земляком не просто побуту дитини на межі ХІХ – ХХ століть, що 
вже цікаво для сучасного реципієнта, але внутрішнього її світу, 
процесу становлення, ініціації, здобуття досвіду, способів розв’язання 
внутрішніх конфліктів, утвердження власного Я й позбавлення тіней 
Підсвідомого – станів і процесів, розуміння яких прислужиться 
кожному, хто візьме книгу до рук. Використання біографічного методу 
й досвіду попередників дозволило С. Присяжнюк виявити цікаві 
паралелі, простежити окремі витоки авторського внутрішнього світу, а 
загалом – побувати в ареалі винниченкового дитинства. 

Знову ж таки, зіткнувшись віч-на-віч із Володимиром 
Винниченком, який не вмів та й не хотів приховувати своє життя 
від нащадків, демонструючи його як у щоденнику, осмисленому 
В. Чернецькою, так і в художньому тексті, риси психологізму якого 
відкрилися С. Присяжнюк. А зустрівшись під однією обкладинкою, 
обидві авторки доєдналися до винниченкознавчих зусиль. Можливо, 
торуючи шлях «Viribus unitis – ІІІ»?..

С. Михида
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ДІАРІУШ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА: 
ІПОСТАСІ ТА МАСКИ

 Спомини, щоденники, мемуари, всякі літературні праці подібного 
типу тільки тоді мають справжню філософську цінність, коли вони мають 
незамаскований, неприхований, а тим самим суб’єктивно не змінений 
матеріал дійсности.

В. Винниченко – Є. Чикаленку
 
 Я абсолютно себе не знаю. В мені, здається, сидить з десяток лю-
дей цілком різних.

В. Винниченко – Р. Винниченко
 Людина лише настільки і є особистістю, наскільки вона має свою 
історію.

С. Рубінштейн
 
 Перш ніж поринути у загадковий світ письменника європейського 
рівня, читач має визначити кілька відправних точок рецепції заявленого у 
назві книги матеріалу. Вимога небезпідставна, оскільки суперечлива по-
стать В. Винниченка сама по собі налаштовує на критично-доскіпливе 
ставлення до зафіксованих відвертостей щодо тих чи інших подій, які ма-
ють на сьогодні статус історичних, відтворення письменницького оточен-
ня, його внутрішнього світу в багатогранних зламах і дотичностях зі світом 
зовнішнім, філософських роздумів, врешті, інтимних одкровень і сподівань 
на прийдешнє. Зважаючи на непереборні й цілком природні у творчості, а 
відтак і в приватному та громадському житті  митця експериментально-
провокативні інтенції, можемо також запропонувати корекційний експери-
мент, а саме: замінити у назві передмови сполучник  та на чи і поставити в 
кінці знак питання, що, можливо, допоможе читачеві у визначенні власної 
рецептивної позиції або, навпаки, порушить усталену рівновагу поперед-
нього сприйняття.
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1
 Першою відправною точкою вважаємо суто літературознавчу, 
оскільки наукові дослідження в царині материкового винниченкознав-
ства за новітньої доби помітно актуалізувалися. Об’єктом уваги багатьох 
науковців стали  драматургія, епічний, живописний доробок митця, його 
публіцистика, кінематографічні спроби тощо. Загалом можемо стверджу-
вати, що за останні десятиліття у нових сприятливих суспільних умовах 
літературознавці України творчо осмислили напрацювання дослідників 
діаспори й здійснили якісний науковий «прорив» у винниченкознавстві. 
 Як відомо, важливе місце в наукових розвідках займають мемуа-
ри, які сприяють з’ясуванню суттєвих біографічних подробиць, творчої 
діяльності письменника, особливостей його психосвіту. Безсумнівно, 
найвагомішим серед документів доби є «Щоденник» В. Винниченка, ко-
трий він вів протягом майже сорока років: від 1911 до 1951 року. Окремі 
щоденникові записи залучаються до різноманітних аспектів наукових 
розвідок як фактологічне джерело вивчення життя та творчості В. Вин-
ниченка. Однак про повноту вивчення усього щоденника говорити зарано 
як через відсутність повного видання записів, так і через безмір проблем, 
порушених у них митцем.
 Якими були кроки на шляху дослідження діаріуша митця? 
Спробуємо конкретними прикладами бодай пунктирно окреслити цей до-
вготривалий процес.
 Ідея практичного розв’язання інспірованої смертю В. Винни-
ченка проблеми збереження архівної спадщини належить безпосередньо 
Г. Костюку. Згідно з заповітом Р. Винниченко друкований, рукописний, 
епістолярний, образотворчий набуток письменника було передано вче-
ним як депозит на збереження а архівосховищі Східноєвропейської історії 
та культури Колумбійського університету. Архівом В. Винниченка одра-
зу почали користуватися вчені й дослідники (Б. Бойцюрків, М. Лютер, 
С.  Погорілий, А. Процик, В. Ревуцький, В. Стойко, Ю. Туркевич, В. Ча-
пленко та ін.). 
 Окрім впорядкування архіваріїв за тематично-хронологічним 
принципом, Г. Костюком докладено багато зусиль для публікації до того 
невідомих творів та інших матеріалів В. Винниченка, а також епістолярію 
та щоденникових записів, що було одним із найважливіших завдань збере-
ження та оприявнення літературно-мистецького доробку письменника.
 Так, вчений очолив довготривалий процес опрацювання та 



11

ВІЧ -НА -ВІЧ  З І  СВІТОМ

каталогізації архіву (наголосимо, «філантропічною, самовідданою пра-
цею самого вченого та ще кількох науковців (О. Несіної, О. Радиш)») і по-
дав план перспективної програми: описати і скласти анотований каталог 
архівної спадщини; опублікувати репатріантські романи, «Вибране із що-
денника» (1911-1951) (курсив наш. – Т.Я.), філософсько-соціальний трак-
тат «Конкордизм» і політичний трактат «Заповіт борцям за визволення», 
публіцистичні праці тощо; розпочати публікацію «Листування В. Винни-
ченка» (курсив наш. – Т.Я.).
 В полі зацікавлення винниченкознавців діаспори проблеми за-
гального характеру  та літературний доробок письменника останньої 
еміграції, мало відомий або зовсім незнайомий читацькому загалу, а та-
кож епістолярій і «Щоденник» В. Винниченка як вагомий біографічно-
літературний документ доби.
 Характеристика творчості В.Винниченка 1921-1951 рр. 
як «періоду утопійного, соціально-пригодницького та політично-
філософського роману»  стала результатом копіткої роботи С. Погорілого 
над  опублікованою великою прозою письменника та історією створення 
експатріантських романів «Вічний імператив», «Лепрозорій», «Покла-
ди золота», «Слово за тобою, Сталіне!».  Для визначення часу й переду-
мов написання означених творів, з’ясування ролі попереднього сюжет-
ного планування у процесі їх створення, ескізних зарисовок характерів 
персонажів, що було характерним для творчої манери митця, дослідник 
чи не першим  активно звернувся до опублікованих на той час матеріалів 
«Щоденника» В. Винниченка та щоденникових записів з архіву письмен-
ника. Актив дослідження С. Погорілого – провідні теми, поетика, стильові  
особливості, почасти обсервовані в розрізнених студіях емігрантських 
авторів, сукупно з пацифістськими мотивами, що трансформувалися 
в «головні проблеми війни, миру та перебудови суспільства і людини» і 
«стали трагічною альтернативою людства» та їх пропаганда засобами 
мистецтва винниченківської соціально-філософської теорії конкордизму 
– склали основу грунтовної книги вченого «Неопубліковані романи Воло-
димира Винниченка». 
 За нинішніх умов увага до епістолярної та щоденникової спад-
щини письменника зростає, а публікація й дослідження їх залишається 
актуальним завданням для вчених та видавців України. Наголосимо: 
актуальним завданням, підтвердженням чого є невеликий уступ з не 
дуже давнього інтерв’ю В. Панченка, в якому міститься відповідь на 
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питання «якого Винниченка ми ще не знаємо?»: «Працюючи в архівах 
Колумбійського університету, я переконався, наскільки важливим для 
оприлюднення є епістолярій Володимира Винниченка. Мені пощастило 
переглянути близько 500 листів, частину з них я скопіював, із частини 
просто зробив виписки. 
 Ну, і останнє – це щоденники. Володимир Винниченко вів щоден-
ники 40 років, але ж із цих сорокарічних записів роздруковано й видано 
сьогодні лише частину (…) і ці щоденники зібрані, навіть впорядковані 
й частково підготовані до видання професором Г. Костюком. Між іншим, 
копії зберігаються в Києві – але видавця і спонсорів для такого видання 
поки що немає».
 Тож актуальність теми запропонованого для шановного читача 
дослідження зумовлена необхідністю ширшого та ґрунтовнішого аналізу 
усіх друкованих щоденникових нотаток В. Винниченка як особливого ком-
понента його творчого доробку. До того ж на матеріалі щоденникових записів 
виникла потреба означити основні площини вияву авторських інтенцій у 
суспільно-політичному, літературознавчому та психоавтобіографічному 
дискурсах, визначивши пріоритетні для В. Винниченка позиції як письмен-
ника, художника, політика, публіциста, видавця, філософа – непересічної 
особистості загалом з амбівалентними поглядами на мистецтво, літературу, 
політику, людську сутність тощо. Широта матеріалу дає усі підстави для 
осягнення усього спектру Винниченкових виражень. 

2
 Друга відправна точка генетично споріднена з попередньою, 
тому за основу, природно, має краєзнавчий або місцевий аспект. Насам-
перед насмілимося висловити припущення зі значним домішком здорово-
го честолюбства, що стосується як автора, так і майбутнього реципієнта, 
чиї  очно/заочні контакти сфокусовані на  уродженцю Єлисаветграда 
Володимирові Винниченку, для якого степовий край був добре відомим 
від Новомиргорода до Знам’янки і Бобринця. 
 Безперечно, вагомим критерієм обрання теми дослідження було 
відчуття наближення до постаті видатного краянина, прагнення відкрити 
нову сторінку в її осягненні, й тим самим зробити посильний внесок в 
наукову й культурну історію Кіровоградщини. Цьому  передував спочатку 
нелегкий труд і як його результат – визнання праці в науковому світі, а вже 
потому – бажання автора мати   аудиторію-співрозмовника, що й спонука-
ло до створення даної книги. 
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 Безперечно, вагомим стимулом стали реальні наукові пошуки 
дослідниці і можливість долучитися до академічної когорти Кіровограда 
в особах Г. Клочека, В. Марка, В. Панченка, С. Михиди, без грунтовних 
напрацювань яких історіографія материкового винниченкознавства на 
сьогодні вже просто не мислиться.
 Важливим у контексті другої відправної точки є й те, що тему 
дослідження запропонував нашому авторові науковий керівник, зна-
ний в Україні літературознавець С. Михида, здобутки якого в царині 
драматургії В. Винниченка виявились спрямувальними для подальших 
досліджень винниченкознавців України. Науковець простежив форму-
вання драматургічного конфлікту та визначив ознаки драматургійності 
в ранніх прозових творах Винниченка, продемонстрував еволюційність 
художнього мислення та творчого почерку письменника, тобто визначив, 
охарактеризував та описав механізм дії такої особливості художнього мис-
лення В. Винниченка, як драматургійність; дослідив особливості худож-
нього мислення митця, які детермінують конфліктологію його доробку 
— парадоксальність мислення та експериментаторство і  як ці властивості 
художнього мислення письменника реалізуються в драмах, позначаються 
на специфіці вибору та розвитку сюжету, формують концепцію героя та 
образну систему творів.
 С. Михида розробляє оригінальний підхід до вивчення постаті 
письменника, який ґрунтується на досягненнях аналітичної психології, 
психоаналізу та останніх здобутках психології творчості. Спираючись на 
мегатекст митця (епістолярій, щоденник, твори, спогади сучасників і т. 
д.), літературознавець  створює психоаналітичний портрет письменника, 
окреслює внутрішні конфлікти, які визначають життя та світогляд худож-
ника, простежує специфіку їх трансфорації в мистецькому просторі В. Вин-
ниченка, визначає та охарактеризовує його психологічний тип, досліджує 
особливості проявів властивостей цього типу на художньому письмі, що 
дало можливість наблизитися до таємниці витоків таланту В.  Винничен-
ка, особливостей його реалізації.
 На думку С. Михиди, В. Винниченко обрав свою творчість 
інструментарієм для проведення експериментів у сфері суспільної та 
природної моралі, протистояння підсвідомого  свідомому тощо. Він одна-
ково відвертий і в «Щоденнику», і в листах, і в творах, про що свідчить 
аналогічність думок, поглядів, поведінки, спрямованості, якостей 
характерів, типів темпераменту письменника і персонажів його творів, виз-
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начених у результаті експлікації відповідно  психічних проявів у текстах та 
їхнього зіставлення. Тому, наголошує вчений, «маємо право говорити про 
певну підсвідому самоідентифікацію В. Винниченка з персонажами своїх 
творів, для яких характерною є  психоавтобіографічність, що відтворює 
синтез свідомого соціального буття об’єкта дослідження і підсвідомого в 
усіх його виявах». 
 Методологія створення психологічного портрету митця, виявлен-
ня мотивації його творчості та психологізму художнього тексту, емпіричної 
насиченості ще остаточно не розроблена науковцями і знаходиться у 
стані розвитку, тому й викликає особливий інтерес літературознавців 
Кіровоградщини. Розгляд означеного аспекту не втрачає актуальності на 
сучасному етапі розвитку літературознавчої думки і набуває нової якості 
під час його аналізу крізь призму критичної рецепції.
 На наш погляд, не полишений майбутнього в контексті щоден-
никових досліджень також  епістолярний аспект. Для доказу висловленої 
думки необхідно здійснити невелике, бодай  побіжне, екскурс-відхилення 
в царину епістолярію, як незрідка дотичної й типологічно спорідненої 
складової частини діаріуша. Так, кіровоградський винниченкознавець, що 
нині мешкає у Києві, вже згадуваний вище В. Панченко, надає великого 
значення вивченню епістолярної спадщини В. Винниченка, яка «розпоро-
шена» і зберігається по архівах різних країн. Пальма першості  тут нале-
жить Є. Чикаленку принаймні  з двох причин. 
 По-перше, Євгеній Харлампійович вважав В.Винниченка своїм 
земляком, тому що мешкав у рідному місті останнього впродовж  6 
років, навчаючись у Єлисаветградському земському реальному училищі 
(1875-1881).
 По-друге, майже 30-річною дружбою дорожили обоє, оскільки «В. 
Винниченко мав в особі Є. Чикаленка порадника, видавця, благодійника, 
старшого друга – розважливого, терплячого, з добрим естетичним смаком. 
Є. Чикаленко цінував непересічний талант В. Винниченка, ставлячись 
до молодого й імпульсивного «хрещеника» справді-таки з батьківським 
уболіванням та великодушністю». Листування, що охоплює значний 
період від 1902 по 1929 рр., є беззаперечним доказом цього.
 По-третє, листи адресатів та отримувачів нерідко потрапляли на 
сторінки щоденників, що можна проілюструвати, наприклад, розлогим 
щоденниковим записом Є. Чикаленка від 30 липня 1912 року: «В Кисло-
водську я дістав листа від В. К. Винниченка, в якому він скаржився мені 
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на редакцію «ЛНВісника» і хвалився, що його закликали в російську 
літературу.
 Я відповів йому на це, що боюсь, щоб він не покинув української  
літератури та не став зовсім російським письменником. Він відповів мені 
листом, який я вважаю потрібним переписати сюди.
 23/VІІ. Ви пишете, що боїтесь, що я стану російським письмен-
ником. Скажу щиро: велика є спокуса до того. Тим паче тепер, коли на 
мене чомусь в Росії починають звертати увагу. Ось тижнів три тому я 
дістав  запрошення від нового товариства російських письменників «Со-
дружество» взяти участь в їхніх збірниках. Мене вважають за «кита», 
як пише приятель, на якому держатимуться ці збірники.  (Запрошено 
найвидавніших російських письменників – Андреєва, Арцибашева, Купріна 
і т. д Мені – одна з найвищих плат (300-400 руб. за аркуш). Мені пишуть, 
що мною дуже цікавляться, захоплюються.
 Потім єсть якесь «Всероссійское бюро», яке розсилає по 250 га-
зетах оповідання і статті відомих літераторів. Туди я також дістав 
запрошення. І «Земля» гонить, щоб я швидше готував переклади III і IV 
т. своїх оповідань. «Знаніе» повторює своє запрошення. Переді мною 
розгортається широке російське море. Серед лайок, якими мене обсипали 
«ортодоксальні моралісти», я читаю часом у російській пресі таку при-
хильну критику, якої ніколи не чув від своїх. Мало того – там не тільки 
хвалять чи лають – починають розбирати, що найбільш мені потрібно. 
Я бачу свої хиби й дефекти, я вірю критикам (деяким) і це мене навчає. Я 
вже не кажу про матеріяльний бік – я дістаю гонорар за свою працю, а не 
філантропію «фонду запомоги», яка болюче ріже мою гордість і жагуче 
бажання бути на своїх ногах.
 Спокуса дуже велика і я не знаю, як я вийду з неї. Коли я себе по-
чуваю здоровим, коли у мене є багато сил, я чую, що з легким і радісним 
серцем вистою проти всяких спокус, свідомо стану на березі російського 
моря і не вийду з меж нашого невеличкого українського степу. Але в тому й 
біда, що здоровим себе я не часто почуваю. Сили йдуть на всі боки і часто 
я почуваю себе не гідним до боротьби з спокусою. А крім того, одгукується 
та травля, яку провадило й провадить проти мене наше громадянство з 
критиками на чолі. Каламутною хвилею здіймаються старі незаслужені 
образи в хвилин втоми, безпомічність, пониження.
 Єдиним світлим пунктом в моєму літературному минулому були 
завжди Ви, Євгене Харламповичу, не дивлячись на те, що Ви багато спри-
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чинилися до тих літературних і громадських образ, які я мав. І що б не 
трапилось, цього світлого пункту я ніколи не забуду. Хто знає, коли б не 
було ні Вас, ні Єфремова, чи був би я в українській літературі? Та ще коли 
б зустрів ще з парочку Василь-Пилиповичів!  Добре, що я трохи окріп, коли 
на мене накинулись Василі Пилиповичі за мою «неморальність» і мені вже 
не так страшна була їхня критика, як тоді, коли Василь Пилипович розніс 
мою «Красу і силу». Але не будь Вас, не знаю, чи насмілився б я ще раз го-
ворити й таким sui generis «патревотом» моралі.
 Я вже не жаліюсь, Євгене Харламповичу, я вже настільки 
досвідчений, що знаю всю марність жалів. Треба бути дужим, треба 
вміти міцно стояти на ногах, які б вітри не дули. Тоді буде й твоя пере-
мога, і жалі зникнуть.
 Повторяю, тільки тоді мене бере жаль за образи й травлю, коли я 
себе чую втомленим, без сил, хворим. Тоді мене бере негарне, неблагородне 
бажання помститись – «ось же я вам одплачу». Але це бажання все рідше 
й рідше буває, хоч я і втомлений. Це через те, що це почуття зустрічає 
розум, який з ним не погоджується. Навіть тоді, коли від якого-небудь 
«свого» бачу явне бажання просто образити мене, напакостить мені, 
прикрившись плащем «критики» – навіть тоді я розумію, що теперішні 
«свої», теперішні проводирі українського народу – ще не народ, що моє 
діло – бути чесним і щирим, не вважаючи ні на що. Моє діло служити 
тим, які дали мені життя, служити всім своїм життям, служити так, 
як я по щирости і розуму вважаю за найкраще. І через це мені здається, я 
ніколи не буду російським письменником. Можливо, що я років на два – на 
три одійду від української преси, можливо, що я таки наберусь відваги 
і порву з «ЛНВісником» раз на все, можливо, що ні з одним українцем 
(інтеліґентом) я не схочу мати діла, але перестати бути сином свого на-
роду, перестати служити тим, кому я хочу служити – цього не буде. І я не 
певен, що, не дивлячись на крик, який підіймуть наші інтелігенти, радіючи 
з мого «ренегатства» – настане час, коли буде оцінено як слід, на чийому 
боці дійсне служення українському народові (народові, масі селянства й 
робітництва, а не тим, які тепер зовуть себе проводирями його). І не для 
цього я буду служити, не для того, щоб мене колись так чи сяк цінили. Ні, 
я служитиму через те, що інакше не можу, як не можу дихати вухами чи 
очима, Бо це єсть та точка, в якій «чесність з собою» (гармонія чуття і 
розуму) приросла до мене. От через що, Євгене Харламповичу, я не зможу 
бути російським письменником.
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 Пишу Вам про це через те, що Ви можете розуміти такий стан, 
коли людина не може робити чогось іншого як те, що робить.
А через що хочу відійти від української преси тепер? Скажу одверто: я 
втомився. Кожну річ, яку я задумую для української публіки, я мушу перш 
усього перевірити, чи не викличе вона поголовного обурення. І вже через 
це одне та річ стає нудною для мене, я кидаю її. Потім мені надокучили 
нотації критиків. Який би поганенький критик не був, він вважає за свій 
обов’язок, за добрий тон вилаяти мене (не розібрати думку, образ, кар-
тину, а тільки вилаяти). А як у нас більше нікого нема, то тут же удвоє 
похвалити Коцюбинського.
 Це стало таким уже звичним і банальним, що я просто не можу 
читати українських «критиків». І мені хочеться спочинути, зникнути, щоб 
мене забули і я забув усю цю дріб’язковість, злобність, роздратованість.
 Отакого многозначного листа написав мені В. К. Винниченко. 
Мені дуже тоді було ніколи, але хотілось зараз же відповісти йому, наспіх 
написав приблизно так:
 Ви раз у раз, навіть занадто часто говорите про «чесність з со-
бою», а в останньому листі якраз розминулись з нею. Не треба нарікати 
на українську критику, бо вона раз у раз ставила Вас на перше місце за 
хист, за талант і тільки дорікала за моралізаторство. А російська кри-
тика хвалить Вас тільки чорносотенна, а порядна – лає за «пасквілі» на 
визвольний рух, і коли Вас запрошують всякі видавництва, то тільки через 
те, що Ви стали сенсаційним письменником, якого читають з цікавістю і 
праві, і ліві.
 Російські видавництва Вам платять так, як не можуть оплати-
ти українські, а через те Ви й хочете перейти в російську літературу. Так 
просто й треба говорити, і ніякої зради і ренегатства тут нема, а треба 
тільки, хоч з втратою для себе, видавати російські твори в українських 
перекладах, а на російських творах зазначити, що вони перекладені з 
українського рукопису.
 Врешті, я вважаю, що Ви зостаєтесь українським письменни-
ком, який тільки ходить «в отхожій промисел», на заробітки в російську 
літературу.
 От і все. Не знаю, що відповість Вол. Кир. Винниченко на мого 
листа і чи й відповість?»
 Та вже 20 серпня Є. Чикаленко одержує листа, зміст якого фіксує 
у щоденнику: «Дістав листа від В. Винниченка, в якому він пише, що на-
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писав усім видавництвам російським, які його запрошували, що даватиме 
їм тільки переклади з українських рукописів, а оригінали друкуватиме вже 
після того, як будуть видані переклади. Очевидно, він вирішив, що таки 
повинен зостатись українським письменником, який тільки ходить «на 
заробітки» в російську літературу».
 Тому,  розглядаючи щоденникові записи В. Винниченка, ми не мо-
жемо залишити поза увагою і його листування, оскільки  в діаріуші митця 
існує великий епістолярний блок: у «Щоденнику» під спеціальними по-
значками коротко занотовується зміст одержаних і відправлених листів і 
телеграм. Щоденникові записи письменника дотичні до епістолярію й за 
змістом, формою викладу думок, фіксацією й особистим ставленням до 
тих чи інших життєвих подій. Не помилимося, якщо скажемо: листуван-
ня й діаріуш – близнюки. Надзвичайно цікавими виглядають на тлі за-
значеного вище міркування  В. Панченка: «У щоденнику В. Винниченка 
майже немає спогадів. Минулий час – майже відсутній. Автор діаріуша 
цілковито спрямований у будущину, його думки належать ій. Потік життя 
сприймається як матеріал для творчості, а поведінка самого В. Винничен-
ка часом виглядає як експеримент, «провокування» сюжету. Життя стає в 
такому разі літературою, а література втручається в житейську практику, 
«підказуючи» ті чи ті варіанти розвитку подій».
 Спробуймо порівняти, на скільки спостереження літературознавця 
суголосне фактам біографії В. Винниченка, колу його літературних і 
життєвих уподобань, натурі сильній, але парадоксальній і стихійній у 
вчинках, що змусило свого часу Є. Чикаленка дати разючу характеристику 
письменникові: «Ви по щирості своїй вельми талановита людина, але, ви-
бачайте, –  дика, анархистична, руйнуюча сила».
 Письменник має приділяти пильну увагу зображенню 
«несвідомого душевного життя людини» (К. Гамсун). Спробуймо за-
рахувати такі оповідання В. Винниченка, як «Суд», «Момент», «Голод», 
«Студент», «Федько-халамидник», «Салдатики!» та ін., категорично до 
«соціальної» або категорично до «психологічної» літератури… 
 Спробуймо віднайти й проаналізувати ознаки соціально-
психологічного в епістолярії, діаріуші й творчості В. Винниченка…
 Спробуймо прослідкувати «дивні метаморфози, що відбуваються 
з людиною чи з масою людською, екстравагантні, «чудні», ірраціональні 
вчинки» (В. Панченко) в оповіданнях, романах і п’єсах В. Винниченка та в 
щоденникових записах митця…
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 Спробуймо – лише тоді й лише так ми зможемо наблизитися до 
постаті видатного краянина. І збагатити себе.

3
 І, нарешті, третя відправна точка – автентично-авторська, читачеві 
її надає сам В. Винниченко й стосується вона безпосередньо дослідження 
В. Чернецької й нашого з Вами, читачу, незаангажованого жодними 
«ізмами» об’єктивного ставлення до творчості й особистості митця як лю-
дини.
 То ж чим є щоденник на думку нашого візаві? «Щоденник - це 
дзеркало, перед яким автори крутяться і стають у пози. Або краще, це - 
автофільми, що готуються для публіки. Чи можуть бути щирі люди, які 
знають, що на них дивляться? Вони можуть бути тільки більше або менше 
вдалими акторами та й годі. І як добрий актор ніколи не вийде на сцену без 
гриму, так ніколи автор щоденника не сфотографує себе в своїх записках 
у  негарному вигляді»  –  стверджує Володимир Кирилович, надаючи нам 
багатоплощинний вимір для міркувань. 
 …Гучний бестселер С. Процюка «Маски опадають повільно» 
з претензією на жанр «роману», створений белетристом на основі 
біографічних вислідів (тобто матеріалів щоденника, епістолярію, спогадів), 
творів В. Винниченка і власних домислів, в чомусь нагадує щоденникову 
розмову нашого письменника із самим собою: «Ти відчуваєш страх, що 
наростає і стає сильніший за тебе», або щоденникову фіксацію поточних 
роздумів: «І в українському селі, і в Парижі, і в Берліні існують однакові за-
кони життя і смерті», або щоденникові відтворення у стилі химерної прози 
стосунків з визначними особистостями: «Нечуй-Левицький ще щось вигу-
кував йому услід, потрясаючи парасолею. На правому кутику його піджака 
всілася баба Параска, а на лівому – Палажка…». Але чи варто сприйма-
ти все на віру, коли маєш беззаперечні факти протилежного? Уся читаць-
ка Україна добре посміялася з карикатурного зображення С. Процюком 
єлисаветградської гімназії – «тихої гавані, сонної відрижки, млявого мавпу-
вання російської науки». Уся – та не вся, бо читацькій Україні відомі також 
грунтовні книги В. Панченка та С. Михиди, в яких докладно відтворюється 
духовна й культурно-мистецька аура колиски українського професійного 
театру саме Винниченкової юності, а провідний маланюкознавець Л. Ку-
ценко на перших Винниченківських читаннях вважав доцільним виступи-
ти з доповіддю про Єлисаветград –  культурний центр, в якому форму-
валася особистість митця. То ж чи Господа Стовби С. Процюка навчали 
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В. Винниченка російській, латинській, грецькій, німецькій та французькій 
мовам, історії, географії, фізиці, логіці, ба навіть космографії, не говоря-
чи про гімнастику і співи? Якщо вірити В. Панченку, «серед викладачів, 
які навчали цих предметів, були талановиті педагоги: математик К. Ю. 
Неклеєвич, латиніст П. Д. Дубняков, викладач російської словесності М. 
П. Крижанівський (автор підручника «Повторный курс русского языка»), 
«німець» Ф. Е. Крейсберг. У різний час в гімназії навчалися польський 
поет Ярослав Івашкевич, Нобелівський лауреат фізик Ігор Тамм, творець 
«Катюші» Георгій Лангемак, російський сатирик Дон-Амінадо – це теж 
про щось та говорить». Безсумнівно: про щось та говорить…
 …Однією з причин переходу В. Винниченка в російську літературу, 
як відомо, була постійна матеріальна залежність митця, можливість позбу-
тися якої полягала в публікаційній інтенсивності. Загальновідома скарга 
М. Коцюбинського В. Гнатюку: «Служба ледве-ледве дає шматок хліба, а 
література!.. Соромно навіть признатися представникові культурної нації. 
Єдиний спосіб – писати по-російськи, але коли я досі цього не робив, то 
вже тепер не зроблю. А тим часом факт, що мої російські перекладачі 
дістають в кілька разів більше за переклади, ніж я за оригінал». (Так було 
завжди, так є й сьогодні, наприклад, В. Даниленко констатує подібний 
факт: «За кримінальний роман «В овечій шкурі», надрукований у київській 
«Роман-газеті» (№3, 2004), луцький прозаїк Сергій Бортников одержав 300 
(триста – Т. Я.) гривень, а в російському видавництві «ЕКСМО-ПРЕСС» 
за цей же роман йому заплатили одну тисячу доларів і десять відсотків 
рояліті з двадцятитисячного накладу».) Та все ж, повертаючись до теми, 
– М. Коцюбинський свідомо визначає замкнене коло, що ставило перед 
нелегким вибором і Винниченка:  писати по-російськи, щоб забезпечити 
пристойне життя, чи залишатися в рідній літературі. Проте не слід забу-
вати про індивідуальність письменника, яка з одного боку розкриває по-
зитив: маючи великі гонорари, допомагав матеріально сім’ям численної 
рідні, а з іншого – не потребує ідеалізації, оскільки, за свідченням 
сучасників, Є. Чикаленка зокрема, витрати Винниченка інколи шокували 
навіть його досить пристойно забезпечене оточення. Кому вірити? Або – 
що може потішити в подібній ситуації? Автор своєрідних есе «Духовний 
регламент», «Про шлюби правовірних з іновірними», «Про правильне роз-
лучення чоловіка з дружиною», які визначали моральну та правову атмос-
феру Російської імперії, – українець Теофан Прокопович одержував щедру 
платню з царської казни, володів нерухомістю в Москві й Петербурзі та 
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кількома селами в Підмосков’ї – і все одно постійно скаржився Петрові І 
на безгрошів’я! То ж – вірити кому?
 …Але чи можна не повірити дивовижно відвертим інтимним за-
писам: «Завтра роковини нашого шлюбу.  Ніхто, крім нас двох, про цей день 
не знає. Тільки ми вдвох, він наш. Нас вінчали скелі, сосни, море, сонце, 
нам кадили духом вереси, нам співали хвилі моря, там унизу зеленкуваті 
з берега і злотисто-фіолетові на далекім обрії. Ми нічого не обіцяли одне 
одному: ні вірности, ні любови, ні щастя, нічого. Вона прийшла до мене 
туди на гору, бо так хотіла її кров, її очі, її істота, бо туди кликала криком 
істота моя. Але от іде дев’ятий рік, і наші істоти без присягання, без закли-
нання, без санкцій лицемірних або глупих людей з їхніми комедіями, без 
нотаріюсів, без загроз і різних кайданів, без усього цього наші істоти скуті 
так, як ні один піп скувати не може. От вона лежить і дрімає стомлена, – ми 
ходили на Pinkenkogel, у хмари, в сніги, в пахучий ліс. Завтра йде дев’ятий 
рік, – і я почуваю до неї таку ніжність і вдячність, що хочеться поцілувати 
краєчок тої подушки, на якій вона лежить. Спи, моя Кохо, тільки моя, 
тільки мною дана жона моя...» 
 «Кохання – це зойк крови, це бездумний, непереможний голод 
тіла, це наказ вічности, 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 шепоту жаги.
 Кохати можна одночасно двох, трьох, п’ятьох, стільки, скільки ви-
стачить сили тіла і вогню.  Любити одночасно можна тільки одного».
 Що це – оголений нерв «чесності з собою»? Потреба епатажу? 
А може, зважаючи на життєві, творчі, політичні, ба й фізичні негаразди 
– клінічний випадок? Бо скільки їх, мистецьких біографій, підлягають 
медичній термінології! Але ми маємо «Щоденник» і маємо його 
інтерпретації, а решту – можемо домислювати.
 Щодо останньої дефініції, В. Панченко відверто говорить про 
«домисли» преси, яка формує образ В. Винниченка в «масовій аудиторії»: 
«Чимало з тих публікацій викликають здивування. Ось, наприклад, в одно-
му з останніх номерів «Каравану історій» я прочитав «сногсшибательную» 
статтю про деякі життєві романи Винниченка. Частина цих сюжетів за-
кручена довкола його «Записок Кирпатого Мефістофеля». Ну, це такий 
«ліхой» сюжет, розрахований на «дамське читання». Звичайно, там є й деякі 
документальні зачіпки, але загалом налито чимало фантазій, які жодного 
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стосунку не мають до реальних подій та історій, до реального Володимира 
Винниченка. З’явилися, інакше кажучи, фантазії на тему Винниченкової 
біографії, його стосунків з жінками, і ці речі (які не можна, мабуть, і бе-
летристикою назвати) вже пішли в масову свідомість через сторінки ти-
ражних, «масових» видань. Але це також складова загального іміджу Во-
лодимира Винниченка. Зрештою, така вже данина «жанрові», і сьогодні 
від чогось схожого важко відкараскатися». За таких умов особливої ваги 
набувають серйозні дослідження, зразком яких є пропонована книга.
 …А ось стосовно Винниченківських експериментів, його 
«чесності з собою», Д. Гусар-Струк допускав, що за нових часів «не на-
падали б на нього за теми творів (все ж таки погляд на етику, бодай у 
ставленні до статевого питання, трохи змінився), та, мабуть, далі він хви-
лював би своїх читачів, бо як вірно схопив Рудницький:
 Ми завсіди воліємо письменника, що вірить у якийсь ідеал і 
палко боронить його, ніж скептика, що полишає нас у своїй холодній 
лябораторії (курсив наш. – Т. Я.). 
 І від себе додаю: показує нас самих у некривому дзеркалі».
 Надзвичайно точне визначення, яке в певній мірі стосується й 
сорокарічного «автофільма» Володимира Винниченка.
 …Враховуючи строкатість читацької аудиторії та спровоковані 
критичною, навіть в певній мірі саркастичною, тональністю вислову 
В.  Винниченка про щоденник, мимоволі, як  пересторогу, вихоплюємо з 
пам’яті російський народний афоризм, що став епіграфом до Гоголевого 
«Ревізора». Хоча я більше сподіваюсь на правильне розуміння виділеного 
курсивом останнього речення зі статті Д. Гусар-Струка.
 Тому на завершення хотілося б процитувати мудру настанову 
Л. Мороз: «Багато з наших домислів може бути скориговано щоденни-
ковими записами В. Винниченка. Наприклад, таким: «Від чого у людей 
утворюється зневага до людськості, утворюється переконання, що людина 
взагалі мерзотна істота? Вже ж не через те, що людськість або величез-
на кількість цієї людськості справді така гидка. Не можна також сказати, 
що ці мізантропи глупі або нещирі люди. Ні, навпаки, вони щирі, розумні 
й часто прагнуть всякого добра… Ми з дитячих літ звикаємо вважати 
чоловіка хорошим в абсурдному, нездійснимому, вигаданому смислі… 
Цей погляд вчить нас таких речей, які не можуть існувати в природі. І не 
дивно, що, бажаючи здійснити молоді надії й терплячи крах, ми сердимось 
і зневіряємось…»
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4
 У запропонованій читачеві книзі охарактеризовано «Щоденник» 
В. Винниченка як непересічне явище в історії української літератури. 
У роботі доведена належність діаріуша митця до мемуарно-художньої 
літератури, що суперечить окремим твердженням про домінування в ньо-
му ознак документалістики. 
 Метою дослідження став аналіз щоденникових записів В. Винни-
ченка 1911-1951 рр. з літературознавчого погляду, простеживши кореляцію 
щоденникових записів літературного спрямування в художні твори пись-
менника, та з психоавтобіографічного – увиразнюючи через нотатки його 
психологічний портрет, що й обумовило структуру книги. Які ж завдання 
поставила перед собою автор дослідження? Насамперед це:
 – осмислення стану сучасного винниченкознавства в царині 
життєпису, окреслення літературознавчої парадигми досліджень, 
з’ясувавши місце в них щоденних записів письменника 1911-1951 рр.;
 – з’ясування жанрової специфіки «Щоденника»; 
 – виявлення авторських інтенцій та кола осмислюваних у 
нотатках проблем;
 – визначення психоавтобіографічних особливостей діаріуша 
митця; 
 – дослідження щоденника як творчої лабораторії письменника.
 На матеріалі щоденникових нотаток 1911-1951 рр. автором 
окреслено домінантні напрямки мистецьких, соціально-політичних, 
філософських, власне інтимних виявів духовно-багатої особистості 
В.  Винниченка. Серед них роздуми митця про різноманітні пережиті 
стани та почуття: радості, самотності, сорому, волі, інстинктів, сумління, 
мудрості, заздрості, гумору, підсвідомості, амбіцій, лицемірства, ненависті, 
альтруїзму, добра, зла, щастя, краси, гармонії тощо. У процесі аналізу но-
таток та інших джерел було встановлено, що все це разом – вербалізовані 
вияви авторської особистості, один із засобів її реалізації. 
 Дослідницею встановлено головний аспект творчого процесу 
письменника, сформульовано алгоритм мистецької лабораторії. Адже 
творчий процес у В. Винниченка досить впорядкований: цікаво просте-
жувати у його нотатках моменти зародження художніх праць від їх задуму, 
формулювання теми, складання плану основного сюжету, вибору назви, 
добору мовних засобів, а також психічні настрої й стани, пережиті митцем 
у період створення та втілення цих заміток у художні твори.
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 Автор діаріуша сам вказує на ідейно-тематичну спрямованість 
нотаток, які стосувалися різних сфер його життя: творчості, політики, осо-
бистого, і повністю або частково реалізувалися в його художніх працях.
 «Щоденник» підтверджує тезу про парадоксальність художнього 
мислення митця, попередньо доведену дослідниками його драматичних і 
прозових творів. Літературна іпостась, особливості поведінки, сприйман-
ня дійсності переважають будь-які інші вияви автора нотатника: політика, 
громадська діяльність, публіцистика, живопис тощо. Творчість для пись-
менника стає джерелом гармонії зі світом.
 В.  Чернецька стверджує, що нотатки 1922-1951 рр. фіксують зміну 
парадигми Винниченкових інтенцій. Давній інтерес митця до проблеми 
створення моделі щасливого суспільства домінує як у «Щоденнику», так і 
в художніх текстах. Філософська категорія «щастя» стає найважливішою у 
творчості митця-емігранта і до кінця життя захоплює письменника.
 У книзі доведено, що в більшості публіцистичних праць: стат-
тях, листах, зверненнях, заявах, відозвах В. Винниченко без прихо-
вування чи замовчування реальних фактів, розкриває свої погляди на 
певні питання літератури, мистецтва, політики, критики позицій своїх 
політичних опонентів. Дослідниця вказує на те, що суспільно-політичний 
дискурс «Щоденника» по-особливому виявляється у записах 1917-
1921 рр. Щоденникові інтенції доводять положення про Винниченкову 
амбівалентність, «хитання», намагання поєднати непоєднане – соціальне 
з національним. 
 Також у книзі підкреслено синкретичну природу художнього 
мислення митця: захоплення живописом знайшло своє втілення в нотат-
ках письменника і демонструє його намагання використовувати будь-які 
форми і техніки (чи то словесні, чи то малярські), аби правдиво зобразити 
людину, її внутрішній світ, думки, мрії, сподівання, надії. Література і жи-
вопис тісно співіснували в його сутності. Розділ, присвячений малярським 
захопленням В. Винниченка супроводжує добірка репродукцій його живо-
писного доробку.
 «Щоденник» В. Винниченка оприявнює значне коло спілкування 
його автора, визначає літературні та видавничі зв’язки, проливає світло на 
стосунки письменника з перекладачами його творів, людьми, котрі сприя-
ли друкуванню його праць в Україні та за її межами. 
 Щоденникові записи свідчать про постійну цікавість автором 
політикою в СРСР, в Європі, й в усьому світі. В. Винниченко не уникає 
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власних, часто суб’єктивних, негативних оцінок діяльності багатьох 
відомих культурних та політичних діячів.
 У нотатках письменника є записи, які стосуються бажання автора 
повернутися в Україну, адже життя поза українським суспільством було 
для В. Винниченка моральними тортурами. Проте усі намагання В.  Вин-
ниченка повернутися на Батьківщину, бути корисним своєму народу і 
своїй нації не справдилися через ряд досить суттєвих причин: насамперед, 
соціально-політичних, а згодом – особистих. 
 Переконливо звучить твердження авторки про те, що В. Винни-
ченко, наділений від природи тонким відчуттям людської сутності, добре 
розумів психологію жінки. У дослідженні визначено, що В. Винниченко 
завжди залишався письменником, тому досліди в галузі статевих відносин 
для нього були просто необхідністю. Це пояснюється його письменниць-
ким експериментом, раз у раз здійснюваним у житті й реалізованим у 
творчості. Його художні твори, щоденникові записи й об’ємний епістолярій 
у своїй єдності є тому яскравим підтвердженням.
 Автологічний статус «Щоденника» як тексту для себе дозволяє 
авторові безпрецедентну відвертість. Дражливі сцени кохання, експери-
ментаторство у статевій сфері художнього твору апробуються, насамперед, 
у щоденних записах, де жінка постає і як сексуальний об’єкт. 
 Митець перебуває в стані постійного пошуку своєї Музи, яка дає 
йому наснагу, впевненість у собі, переконання у власній неповторності 
та чоловічій сексуальності. Тому для нього нові стосунки з жінкою – це 
своєрідний пошук нової Музи, ось тому нетривкими були його «романи» з 
великою кількістю жінок, згаданих у «Щоденнику». 
 «Єдина ціль, зміст і рація існування всього сущого, а найпаче жи-
вого, – це почування повноти і гармонії всих сил, прагнення жити і в са-
мому процесі життя мати найвищу, вичерпуючу сатисфакцію»... Ці слова 
могли б бути епіграфом до всієї творчості Винниченка. 
 Таким чином, ми приходимо до логічного висновку: «Щоден-
ник» В. Винниченка – невичерпне джерело тем, мотивів, проблем, котрі 
викликають неабиякий інтерес як непересічний художній матеріал, 
підтверджуючи нашу тезу про мемуарно-художню природу діаріуша, і 
спонукають до наукових пошуків, які увиразнять унікальність особистості 
його автора.

Т. Яровенко
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: 
           ВІЧ-НА-ВІЧ ЗІ СВІТОМ

 «Щоденник - це помешкання людини з спальнею, кльозетом, 
скляночками з ліками, з усім тим, на що у людини іде три чверті [її] 
життя. Так прийнято дивитись на щоденник. Можливо, що так звані 
приватні люди, дійсно, так і ведуть свої записи. На жаль, ці записи не 
ддрукуються і крихітка щирості зникає від читачів щоденників. Ті ж 
щоденники, що друкуються, щоденники великих людей, розраховані на 
друк, якраз і не мають у собі найцікавішого і найціннішого – щирості. 
Нам показують парадні зали, кабінети, лябораторії, але їдальні, спаль-
ні, скляночок і кухонь ми все ж таки не бачимо. А тим часом форма по-
казування себе дає підставу сподіватися побачити іменно інтимність, 
іменно те, що там за парадними залями, що [саме] служить основою 
для дій у залях і поясненням всього темного і незрозумілого» 

В. Винниченко

 Мемуарна та документальна література на сучасному етапі викону-
ють досить важливу функцію – допомагають з’ясовувати цілий ряд суттєвих 
подробиць життя митців, подій, що стосуються їхньої творчої діяльності й 
особистості зокрема. Дослідники різних галузей завжди довірливо стави-
лися до документів доби: спогадів очевидців, автобіографій, щоденнико-
вих записів, які ставали джерелами вивчення історичних подій, культури та 
мистецтва будь-якого народу. Відомо чимало свідчень того, що певні факти 
життя суспільства стали знані сучасниками тільки завдяки цим матеріалам.
Тому вивчення життєвого й творчого шляху кожного письменника немож-
ливо уявити без його власних свідчень, які містяться в щоденниках, спога-
дах, листах, нотатках, автобіографії. Отже, є всі підстави твердити, що саме 
документалістика та мемуаристика допомагають глибше зрозуміти життя 
того чи іншого митця, відчути їх «причетність до своєї доби».
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ВСТУП
ЩОДЕННИК У СИСТЕМІ 

МЕМУАРНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОЗИ
Сьогодні нелегко знайти журнал, який би не друкував мемуари, 

щоденники, листи, документальні та автобіографічні твори, літературні 
портрети. У цьому контексті не можна не погодитися з твердженням 
О. Галича про те, що «в українській літературі документалістика 
наближається до свого зоряного часу» [8, 5].

Не менш важливою для дослідження життєпису кожної відомої 
особистості, окрім документальної, відіграє і мемуарна література. 
Тому, звертаючись до мемуаристики, в першу чергу потрібно 
з’ясувати, що вона являє собою. За словами О. Галича: «Мемуари – це 
суб’єктивне осмислення певних історичних подій чи життєвого шляху 
конкретно-історичної постаті, здійснене письменником у художній 
формі з залученням ним справжніх документів свого часу, глибоким 
співвіднесенням власного духовного досвіду з внутрішнім світом героїв, 
соціальною та психологічною природою їх вчинків» [7, 56]. Їм властива 
суб’єктивність, бо спогади звернені в минуле. Жанровою особливістю 
мемуарів є «наявність у них двох часових планів: тобто подвійна точка 
зору письменника на події: так він сприймав їх у реальному бутті, а 
такими, з урахуванням накопиченого життєвого досвіду, суспільної 
думки, вони постають у свідомості автора через роки» [7, 57]. У свою 
чергу, мемуари мають особливі жанри, до них належать: некрологи, 
листи, письменницькі записки, щоденники, літературні портрети, 
автобіографічні оповідання, повісті, романи, нариси, есе.

Аналізуючи сучасну мемуаристику та документалістику, можна 
стверджувати, що, «з точки зору освітлення дійсності, і біографічна, і 
мемуарна літератури зближуються з суто художньою. Обидва ці напрямки 
документалістики відрізняє дидактичний характер» [8, 243], бо кожен 
твір спогадів чи художньої біографії – «це завжди урок духовності» 
[8, 243]: автор подібного твору намагається правдиво донести до читача 
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духовні багатства героя, виховувати повагу і гуманістичні підходи 
до розуміння та оцінки минулого, при цьому використовує власну 
фантазію, уяву, домисел.

Питання про належність щоденникового жанру мемуаристиці 
чи документалістиці наразі дуже слушне. Складно, а часом і просто 
неможливо відділити документ у художній літературі від літератури, що 
сама виступає документом своєї доби.

Тому дослідники цього літературного явища, а саме: 
О. Бочаров, Н. Видашенко, О. Галич, Л. Деревина, С. Машинський, 
Л. Медіна, С. Мельник, Г. Сиваченко, А. Тартаковський, М. Федунь 
зараховують щоденник до мемуарної літератури і досліджують їх поруч 
з такими видами мемуаристики як автобіографії, записки, спогади, 
записники, есе, листування, літературні портрети, сповіді, подорожні 
описи, автобіографічні романи, некрологи на основі їх асоціативності 
мислення, автобіографічності, документальності, панорамності, 
аналітичності, дійсної пам’яті про минуле тощо.

Окрім того, у цілій низці енциклопедичних видань: «Українській 
літературній енциклопедії» (1988), «Енциклопедії Українознавства» 
(1994), «Літературознавчому словнику-довіднику» за ред. Р. Гром’яка 
та Ю. Коваліва  (1997) – щоденник визначається як «літературно-
побутовий жанр, фіксація побаченої, почутої, внутрішньо пережитої 
події, яка щойно сталася», який зараховано до мемуарного жанру 
поряд з нотатками, нарисами, записними книжками, літературними 
портретами, а в цілому визначається близькість мемуарних жанрів з 
ліричними мініатюрами, начерками, замальовками, автобіографічними 
оповіданнями та повістями, тобто «автобіографічною белетристикою». 

Проте, в ряді досліджень Н. Банк, Є. Бушканця, Д. Затонського, 
В. Здоровеги, А. Приймак, Г. Романової щоденник розглядається як 
автодокумент (документ доби), тобто – жанр документальної літератури.

Особливий підхід до визначення щоденників та мемуарів 
виділяється в «Короткій літературній енциклопедії» (1964, 1967) за 
редакцією О. Суркова, «Літературному енциклопедичному словнику» 
(1987) за редакцією В. Кожевникова та П. Ніколаєва, «Літературній 
енциклопедії термінів та понять» (2000) О. Ніколюкіна, де вони 
визначаються як відмінні жанри.

Дефініція щоденникового жанру як термінологічної проблеми 
постає в дисертації Є. Заварзіної. Простудіювавши значну кількість 
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літератури, присвяченої цій темі, дослідниця приходить до висновку 
про приналежність щоденника до документального жанру, що є 
свідченням епохи, нехай і суб’єктивним, визначаючи суттєві відмінності 
між мемуарами та документалістикою в часі їх створення та авторською 
позицією [10].

Є. Заварзіна наводить ряд істотних відмінностей між 
спогадами та щоденниками, визначаючи належність останніх до 
документальної літератури: лірична документальність – суб’єктивно 
зафіксований певний момент таким, яким він був для автора; відносна 
ретроспективність щоденника, бо записи в щоденнику робляться з 
позиції безпосередньої наближеності до подій – і цим щоденник цінний 
для дослідників; у мемуарах і щоденниках по-різному виявляється 
авторське «Я»; відмінність у характері викладу матеріалу письменником: 
у щоденнику – імпульсивність, часто безсистемність, а в мемуарах 
– завершеність форми, підпорядкованість ідеї; стиль письма автора: 
у щоденнику – стильова неоднорідність, у спогадах – використаний 
прийом вибору типового; за жанровими параметрами мемуари стоять 
ближче до художньої літератури, ніж власне щоденники [10].

Переконливим постає попереднє твердження в контексті 
визначення приналежності цього жанру в праці О. Бочарова, котрий 
сформулював три основні положення, які характеризують природу 
щоденника: визначення його як художнього чи не художнього 
жанру, авторська позиція і «характер щоденникової правди». Автор 
дослідження відносить нотатник до документальної літератури через їх 
«документальне начало» [2].

Визначає первинність щоденникового сприймання та мемуарну 
відстороненість оберненого хронотопу Н. Банк, котра доводить, що в 
щоденнику невідомо, чим закінчаться описані автором події, на відміну 
від мемуарів – у них автор рухається від завершення подій до їх витоку. 
Проте, дослідниця не виключає їх тісної взаємодії, але це ніяк не означає 
злиття двох жанрів в одне ціле [1].

Про стилістичні відмінності спогадів та щоденника йдеться 
в дисертаційному дослідженні А. Приймак, котра визначає високу 
емоційність, фрагментарність, мозаїчність, асоціативність, часту 
структурну неповноту записів щоденника, їх невимушеність, 
ситуативність, іноді спонтанність, на відміну від мемуарів, при створенні 
яких вищеназвані риси не характерні [14].
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Визначення автобіографічної природи щоденникового 
жанру знаходимо у розвідках К. Вйоллє, П. Жилієвської, Ж. Лежена, 
Л. Розенблюм, Г. Романової, П. Саливончик тощо.

Деякі дослідники власне мемуарної літератури, а саме: 
Є. Бушканець, В. Кардін, О. Мішуков, розглядають лише спогади в 
чистому вигляді, при цьому не відносячи щоденники ні до мемуаристики, 
ні до документалістики.

Які ж особливості щоденника як особливого жанру можна 
відзначити, які риси є домінуючими в їх структурі? На ці питання 
спробуємо знайти відповіді у розвідках дослідників цього жанру 
літератури. Класичним зразком письменницького щоденника в 
українській літературі є «Журнал» Т. Г. Шевченка, «а в літературі ХХ 
сторіччя щоденники В. Винниченка, П. Тичини, О. Довженка, Остапа 
Вишні, М. Драй-Хмари, В. Стуса» [7, 58]. Вони складаються із щоденних, 
або таких, які не мають періодичності, записів подій, свідком яких був 
автор. Особливістю щоденника є те, що в ньому відсутній певний сюжет, 
який сприяв би реалізації творчого задуму митця. Єдність йому надає 
автор. «Його роздуми день за днем нанизуються на єдиний стержень, в 
результаті чого щоденник отримує певну, досить умовну завершеність. 
Нормою у цьому жанрі є уривчастість, фрагментарність, необробленість 
спогадів, стилістична незачесаність фрази» [7, 57] 

Особливістю щоденникового жанру, на думку Н. Банк, є те, 
що «письменницький щоденник постійно вбирає в себе ознаки різних 
прозаїчних і поетичних жанрів, але зовсім не просто їх механічно додає» 
[1, 20]. Нотатникам властиве поєднання повсякденних спостережень і 
всебічне узагальнення життя.

Щоденникові записи характеризуються, окрім вищеназваних, 
такими особливостями: по-перше, творчою свободою, яка 
«наповнює художнім змістом книгу документальну, в більшості своїй 
автобіографічну» [12, 22]; по-друге, манерою мислення та письма, якою 
користується автор, створюючи прийом ймовірності зображуваного. 
Звичайно, в основі документальних творів лежать дійсні свідчення, що 
відображаються в ділових паперах, фактах, документах. Але «автор – не 
канцелярист, від нього вимагається не стільки додержання факту і букви 
закону, стільки їх духу. Саме тому найвищі досягнення документальної 
прози зараховують до художньої сфери, де мають права творча інтуїція, 
здогад, а іноді й вимисел» [12, 22]. Бувають ситуації, коли «авторське 
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бачення важливіше буквального дотримання події і навіть доказів 
її» [12, 22], у цьому випадку є тільки одна проблема – майстерність. 
Щоденник як явище мистецтва та як документ епохи тільки тоді зберігає 
своє достоїнство невидуманої дійсності, коли він «друкується повністю, 
з усіма протиріччями, боротьбою думки, недоробками, суб’єктивними 
оцінками щодо записуваних фактів. Тільки такий щоденник відповідає 
своєму призначенню – не так описати, як врятувати від забуття 
дійсність, що зникає». [12, 71] На відміну від мемуарів, які описують 
те, що відбувалося з автором задовго до запису їх на папері, щоденники 
відображають певний момент дійсності, вимагаючи від кожного 
покоління читачів їх особливого погляду, їх власної перспективи. 
[12, 30]

На сьогодні в літературознавстві є велика кількість класифікацій 
щоденників, кожна з яких науково обґрунтована та має право на 
існування.

Над проблемою класифікації щоденників як самостійного жанру 
працювали багато дослідників. Зокрема Є. Заварзіна у дисертаційному 
дослідженні, присвяченому «Щоденнику» В. Винниченка 1911-1925 рр., 
наводить ряд класифікацій, як от: літературного – нелітературного 
щоденника, звертаючись при цьому до «Словника української мови» 
(1972) за ред. І. Білодіда (це щоденники, які ще до початку ведення 
були розраховані на читача, або пізніше оброблені і підготовлені до 
публікації; та щоденники, які писалися тільки для себе, спонтанно, 
або створювалися для певного (чи то вузького, чи то широкого) кола 
читачів).

Дослідниця аргументовано доводить, що, окрім часу створення, 
літературні щоденники відрізняються особливістю авторської позиції в 
ньому, звертається до розвідок, присвячених літературному щоденнику: 
Н. Банк, Д. Кіна, К.Вйоллє, Ж. Лежена та ін.

Проте Г. Костюк зараховує щоденники до мемуарного жанру, 
до того ж зауважує, що «сам у собі цей жанр за формою, змістом, 
призначенням дуже здиференційований» [11, 13].

Класифікуючи щоденники різних авторів та досліджуючи 
«Щоденник» В. Винниченка, Г. Костюк [11, 13], а потім Г. Сиваченко 
[15], визначають декілька їх типів. В одних – автори обдумано пишуть з 
розрахунком на публікацію. У таких записах вони свідомо оминають 
різні особисті, побутові, часто прикрі й негативні деталі, навіть і 
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суспільні дрібниці, та акцентують увагу, з їх погляду, на головних 
питаннях часу, визначаючи своє місце в ньому. Зразками таких 
щоденників названі: щоденник Т. Шевченка, Л. Толстого, А. Жіда, а 
з сучасніших – М. Шаповала. Автори таких мемуарів своє ставлення 
до подій навколишнього життя висловлюють у формі філософських і 
публіцистичних відступів та коментарів.

Наступний вид щоденника – записи глибоко особисті, 
«виповнені інтимними фактами, переживаннями, почуваннями, 
побутово-психологічними сценами, часто оголеними, дразливими, 
«непристойними». Авторів таких щоденників часто зовнішній світ ніби 
не цікавить, він для них ніби не існує. Автор ніби весь в собі, в своїх 
переживаннях, у своїх пристрастях, у своїх болях і трагедіях» [11, 13].

Третім різновидом щоденників, на думку дослідника, стали 
«докладні, але сухі, телеграфічні нотатки: місцевість і дата перебування, 
назви прочитаних книжок, прізвища людей, з якими зустрічався, інколи 
– дата і місце зустрічей, усякі події, факти, дрібні епізоди дня, логічно 
ніби між собою не пов’язані, для читача незрозумілі» [11, 13]. Це 
записи тільки для себе. Тут відсутні всілякі публіцистичні оцінки та 
філософські роздуми. Зразками таких є нотатки М. Куліша, «Дневник» 
М. Шагінян тощо.

Г. Костюк наводить ще один тип щоденників, властивий 
переважно письменникам. Це нотатки щоденних спостережень, 
рідкісних вуличних висловів, народних говорів, професійних висловів, 
випадкових ситуацій, схоплення характеристичних портретів, пейзажів 
і навіть нових тем, інколи з розгорненою схемою сюжету і таке інше. Це, 
висловлюючись метафорично, літературно-мовний банк письменника, 
звідки він черпає потрібні скарби для нових творів. До такого виду 
щоденників належать записні книжки М. Коцюбинського  [11, 13-14].

Є. Заварзіна [10] дещо критично ставиться до запропонованої 
вище класифікації щоденників, при цьому зауважуючи, що не варто 
вирізняти літературний щоденник як один із типів щоденників взагалі, бо 
кожен із названих типів може бути і не бути літературно опрацьований.

Ця ж класифікація викликала деякі заперечення у К. Танчин 
через причину ведення щоденника автором, яка може протягом життя 
змінюватися, а тому буде змінюватися і зміст, і форма щоденника.

Натомість К. Танчин [16] пропонує класифікувати щоденники 
за призначенням, при цьому називає такі їх різновиди: щоденники-
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свідчення, щоденники, які виконують функцію самоспоглядання, навіть 
самолюбування та самозадоволення; щоденник – документ самоаналізу; 
щоденник як пам’ять про себе самого; щоденник як засіб психічної 
самотерапії.

Визначає у своєму дослідженні завершені (тобто цілісні) 
щоденники та фрагментарні Н. Банк [1, 5].

У дослідженні О. Єгорова [9] класифікація щоденників 
здійснюється за різними аспектами: психологічною функцією нотатника 
(юнацькі щоденники, щоденники рубежу двох життєвих епох, 
щоденники зрілого психологічного типу, щоденники періоду ув’язнення 
та заслання); психологічним типом особистості автора (інтровертивний, 
екстравертивний, перехідний, осцилюючий), формою хронотопу 
(психологічна, локальна та континуальна організації часу і простору, 
історичний час – простір, змішана форма; змістовим наповненням 
(сімейно-побутовий, подорожній, суспільно-політичний, службовий 
щоденники).

У дослідженнях російського щоденника XVIII-XIX ст. варто 
навести концепцію, запропоновану К. Вйоллє [6], в якій виділяються 
такі його типи: духовний щоденник, подорожній, жіночий, чоловічий, 
щоденники – хроніки повсякденного життя, щоденники-самозвіти, 
«романізований щоденник».

Слід зазначити, що жодного з вищеназваних типів щоденників не 
існує в «чистому» вигляді, це було вже неодноразово доведено багатьма 
українськими та зарубіжними науковцями, котрі досліджували цей жанр 
документально-мемуарної прози: Н. Банк, Г. Баран, О. Бочаров, О. Галич, 
Л. Гнідан, В. Гуменюк, Т. Гундорова, Л. Дем’янівська, М. Жулинський, 
Г. Костюк, Л. Медіна, О. Мішуков, Н. Миронець, Л. Мороз, В. Панченко, 
О. Петрів, Т. Пушкаренко, Г. Сиваченко, К. Танчин та інші. 

Якщо попередню класифікацію широко використовують у 
сучасному українському літературознавстві, то підхід Л. Медіної [12], 
визначений у дисертаційному дослідженні Н. Момот [13], видається 
нам цікавим та вартим уваги й можливості для застосування.

Перший різновид (далі матеріал подається в нашому 
перекладі) – суто літературний, повністю вигаданий щоденник, власне 
художній твір, наприклад, «Життя та дивовижні пригоди Робінзона 
Крузо» Д. Дефо, «Дневник лишнего человека» І. Тургенєва, «Записки 
сумашедшего» М.  Гоголя.
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Другий різновид – справжні щоденники письменників, які 
ведуться для себе (щоденник Л. Толстого, щоденник Ю. Нагибіна тощо). 
Це щоденники-акумулятори – ідей, планів, слів, незвичайних прізвищ та 
іншого, що надалі може бути використане письменником при створенні 
його книг (Записні книжки І. Ільфа), вони, як правило, складаються з 
різнорідного матеріалу, не обмеженого тимчасовими інтересами.

Третій  різновид – щоденники звичайних людей – просто 
датовані записи про почуття і події, які хвилювали автора. Коли такий 
щоденник належить людині обдарованій, він може стати непересічним 
явищем документальної літератури (щоденник А. Франк, «Берлінський 
щоденник» княжни М. Васильчикової).

Четвертий різновид – велика кількість щоденників, що умовно 
називаються службовими. Автори ведуть їх через службову необхідність, 
у них багато залежить від ретельності та нахилів того, хто пише. Навіть 
такі щоденники бувають інформативними і в міру творчими […] на їх 
основі можуть бути зроблені і важливі висновки, і створені літературно-
публіцистичні праці (від історії хвороби до багаточисленних щоденників 
бойових дій) [12, 42].

Окрім запропонованих типів, у монографії Л. Медіної 
зустрічаємо ще цілий ряд варіантів щоденникового жанру: дитячий 
(підлітковий) щоденник, службовий щоденник (записки кухаря, 
щоденник космонавта, щоденник капітана корабля, щоденник 
військовослужбовця тощо), тематичний щоденник про видатних 
людей, щоденник журналіста, щоденник як творча самохарактеристика, 
щоденник свідка подій, письменницький щоденник, публіцистичний 
щоденник, жіночий щоденник, тотальний щоденник.

Досліджуючи «Журнал» Т. Г. Шевченка, Н. Момот [13] звернула 
увагу саме на письменницькі щоденники, з яких, зі значною мірою 
умовності, беручи за основу класифікації прийоми типізації, мовний 
стиль і характер домислу, виокремила дві модифікації: фактографічний 
– документальний, точний; белетризований – у ньому художній образ 
абсолютно або частково відрізняється від вірогідних фактів, тобто – 
літературний щоденник, твір художній.

Таким чином, змістове наповнення кожного щоденника 
надзвичайно багатоманітне, а визначити особливості його жанру 
складно через те, що він ніколи не знав певних законів чи правил. 
Скоріше можна виділити окремі тематичні напрямки у кожному 
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з конкретних щоденників, ніж розподілити їх за точними темами. Проте 
і наведені нами вище типи щоденників за різними параметрами не 
існують у «чистому» вигляді, бо щоденник є інтуїтивним, певною мірою 
інстинктивним явищем, адже чим довше в часі веде його автор, тим 
різноманітнішим буде його ідейне спрямування, змістове наповнення, 
просторова і часова організація, а крім того, протягом життя може 
повністю змінитися навіть позиція автора.

«Щоденник» В. Винниченка, на відміну від ряду вже існуючих 
в сучасному літературознавстві щоденників, які в свою чергу можуть 
бути або автоадресацією, або спрямовані назовні, вбирає в себе обидві 
ці ознаки, тобто в ряді записів виявляється авторська самоадресація і в 
той же час відчутна виразна скерованість у зовнішній світ.

У передмові до «Щоденника» В. Винниченка Г. Костюк 
засвідчує, що останній – це твір особливого характеру, бо він «увібрав 
у себе елементи всіх вищезгаданих типів. Поруч з щоденними записами 
подій з особистого і суспільного життя знаходимо […] все те, без 
чого письменник не може творити живих картин життя, зображувати 
живих типів та надавати їм індивідуальної мови. Тут же ціла галерея 
людей різних станів, професій, національностей, особливих біографій, 
щасливих і нещасливих, гарних і потворних, добрих і злих, чесних і 
злодіїв. І одночасно, всуміш з цим, записники виповнені багатющими 
ліричними вставками і пейзажами» [11, 14].

Попри видиму осмисленість мистецького доробку 
В. Винниченка, засвідчену в працях Г. Костюка, С. Кульчицького, 
Н. Миронець, С. Михиди, Л. Мороз, В. Панченка, С. Погорілого, 
Г. Сиваченко, В. Солдатенка, П. Федченка, В. Хархун та багатьох інших 
дослідників, говорити про завершення процесу його пізнання зарано. 
Особливо це стосується мемуаристики і зокрема щоденникових записів 
митця, які займають особливе місце у його, без перебільшення кажучи, 
величезній творчій спадщині, але залишилися без системної уваги 
науковців. Саме в «Щоденнику», який майже регулярно впродовж життя 
вів письменник, з великою мірою відвертості розкриваються таїни його 
внутрішнього світу, мистецьке світосприймання, творчі задуми, бачення 
суспільних та політичних процесів, засвідчуються духовно-естетичні 
цінності тощо. Важливе місце в записниках відведено пошукові 
відповідей на діткливі філософські питання: духовне й матеріальне, 
політика і творчість, особисте й суспільне, слабкість духу й воля – ось 
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далеко неповний перелік дихотомій, що непокоїли майстра слова.
Тому викликають деякі заперечення та уточнення судження 

Є. Заварзіної, викладені в її дисертаційному дослідженні «Щоденник» 
(1911-1925) Володимира Винниченка: авторська свідомість 
та літературний контекст», щодо зарахування щоденника до 
документального жанру.

Дійсно, велика кількість щоденників, представлених у 
сучасній літературі, мають риси, властиві саме документалістиці, 
проте «Щоденник» В. Винниченка, на наше глибоке переконання, це, 
скоріше за все, яскравий приклад власне мемуарної літератури, адже 
увібрав у себе риси усіх перерахованих вище концепцій і класифікацій, 
які певною мірою відбилися в унікальному, безпрецедентному в історії 
як мінімум української літератури, а як максимум – світової. Зазначені 
вище форми реалізувалися в ньому як складові частини калейдоскопу, 
що й прагнутимемо розкрити в головній частині нашого дисертаційного 
дослідження.

«ЩОДЕННИК» ЯК ДЖЕРЕЛО ОСМИСЛЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

Визначним явищем сучасного літературознавства стало 
дослідження життєвого і творчого шляху В. Винниченка. І це не тільки 
тому, що маємо справу з особою непересічного таланту, справжнього 
європейця за своїм складом думання і світовідчування, митця слова, 
обдарованого хистом художника, а й людину неординарну та неповторну 
у своїх філософських поглядах. Для вивчення ж його творчої особистості 
мемуари в цілому і щоденник зокрема – неоціненне джерело інформації. 
Тож в умовах необхідності більш повного й об’єктивного поцінування 
митця опрацьовування його щоденника є безумовно актуальним 
літературознавчим завданням.

На часі виникла потреба систематизувати винниченкознавчі 
дослідження Г. Баран, О. Галича, О. Гнідан, В. Гуменюка, Т. Гундорової, 
Л. Дем’янівської, М. Жулинського, Г. Костюка, С. Кульчицького, 
І. Кураса, С. Михиди, Н. Миронець, Л. Мороз, В. Панченка, Г. Сиваченко, 
В. Солдатенка й визначити ознаки жанрової природи діаріуша, 
розглянути будову Винниченкового «Щоденника» та особливості його 
ведення, дослідити творчу індивідуальність митця і з’ясувати місце 
автора в тому життєвому просторі, в якому він творив.
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«Щоденник» В. Винниченка містить у собі величезну 
кількість різнотематичного матеріалу, який стане матеріалом для 
психоавтобіографічного та літературознавчого дискурсу нашого 
дослідження: творчість, політика, філософія, людина і світ, внутрішній 
стан особистості; авторське ставлення до армії, до війни, до окремих 
українських та світових політичних і культурних діячів. Не менш 
вагомими для вивчення творчої індивідуальності В. Винниченка стануть 
записи про його приватне життя, подружні стосунки зі своєю дружиною, 
роздуми про жінку, взаємини зі знайомими жінками тощо.

Але, як зауважує перший дослідник записників письменника, і 
це, очевидно, є найголовніше: «Чи не найбільше значення має і матиме 
щоденник для всебічного вивчення життя й творчості В. Винниченка 
як людини, його характеру, звичок, намірів, планів, ідей. Що ж до 
його творчої лабораторії і як маляра, і письменника, і публіциста, то 
щоденник – просто невичерпне джерело» [11, 19].

Логічним видається осмислення «Щоденника» з виявлення 
ставлення до нього самого автора, пошуку мотивів до його створення. 
Про аналіз «Щоденника» як засобу самопізнання, самооцінки та 
самоорганізації знаходимо в розвідці Є. Заварзіної, але особисте 
ставлення митця до свого творіння в «Щоденнику» виявляється так: 
«[…] мені треба насамперед організувати себе. Я повинен узятися за 
себе, повинен вибрати з себе найбільшу суму користі. Я вирішив, як 
не щодня, то якомога частіше вести щоденник. Це сприяє самоаналізі 
й самоорганізації, примушує зупинятись над собою і перевіряти. 
Крім того це є та увага, те зупинення над життям, якого так треба для 
щастя. Розум, здатний зупиняти себе й усю істоту над ментами життя, 
прислухатись до них, вслухуватись, освітлювати їх – такий розум є 
великий помічник щастя» [3, 118-119].

Щодо мети ведення щоденників В. Винниченко вважав, що 
вони, з одного боку, покликані дати найбільше інформації читачеві про 
інтимні сторони життя його автора, видати «ключ до кращого розуміння» 
його, а з іншого – збагатити досвід та «дати поміч в орієнтації серед 
життєвих конфліктів і всіляких труднощів» [4, 226-227]. Йдеться про ті 
записи, які заздалегідь призначаються автором до друку. За твердженням 
Г. Костюка, свої нотатки В. Винниченко не планував друкувати, бо 
записи у його творі відзначаються беззастережною щирістю. Це була 
одна з найважливіших умов при створенні «Щоденника»: «[…] щирість 
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записок. Найбільша, оголена, безоглядна, до найтемніших куточків 
правдивість, одвертість, об’єктивність» [4, 213]. Знаючи сьогодні, 
наскільки амбітним був письменник, можна поставитися до цього 
небажання друкуватися з певною недовірою. А от щодо щирості – це 
дійсно є істиною.

Розмірковуючи над відвертістю ведення записів у щоденнику, 
митець розкриває власну творчу індивідуальність, бо тільки справжній 
майстер слова й одночасно правдива особистість може визнати свої 
хиби та негативні сторони свого «я» так: «Але чи можливо людині 
бути до кінця щирим і одвертим? Чи не лежить у кожній її клітинці, у 
кожному рухові її «я» закон самоствердження в житті, який виявляється 
в бажанні якщо не дійсними якостями прикрасити себе, то вигаданими? 
Чи можливо, щоб людина, викриваючи всю свою суть до найсхованішої 
глибини, свідомо йшла на знищення власної цінності в очах інших? 
Чи можливий такий бунт, таке порушення закону самоствердження? 
Здається, ні […]. Отже, вичерпна, безстороння щирість неможлива. А 
яка ж тоді вартість тих записок, які дають нам образ без тіней, однобоко 
освітлені факти, вирвані сторінки книжки?» [4, 377].

Аналіз В. Винниченком щоденникарства колег по перу 
засвідчує його скептичне ставлення до прямодушності їхніх особистих 
записок: «Найбільша хиба кожного щоденника в тому, що ця форма 
вислову найбільш нещира з усіх форм вислову. Щоденник, як прийнято 
думати, – найінтимніші записи своїх думок, […] це помешкання людини 
з спальнею, клозетом, скляночками з ліками, з усім тим, на що у людини 
йде три чверті її життя […] На жаль, ці записи не друкуються і крихітка 
щирості зникає від читачів […] А тим часом форма показування себе дає 
підставу сподіватися побачити іменно інтимність, іменно те, що там за 
парадними залями, що служить основою для дій у залях і поясненням 
всього темного і незрозумілого» [4, 377].

У «Щоденнику» є ще один запис, у якому останній названо 
«дзеркалом», що перед ним «автори крутяться і стають у пози» й 
«автофільмом», що «готується для публіки». Автор критично зауважує, 
що не можуть бути щирими ті люди, котрі знають, що на них дивляться, 
вони «можуть бути тільки більш або менш вдалими акторами та й годі. 
І як добрий актор ніколи не вийде на сцену без гриму, так ніколи автор 
щоденника не сфотографує себе в своїх записках у негарному вигляді» 
[5, 74]. Проте, якими б не були роздуми, зауваження чи висновки 
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В. Винниченка щодо ведення щоденника, ми переконуємося, що ці 
коментарі належать людині творчій, з багатим внутрішнім світом та 
обдарованій мистецтвом володіння словом, а найголовніше – людині 
безмежно відкритій і щирій.

Тож досить переконливо звучать у «Щоденнику» роздуми 
митця про різноманітні пережиті ним стани і почуття: радості, яка 
оцінюється людиною у будь-який час, «навіть серед утоми фізичної 
можна вирвати моменти, які потім забарвляться у тужний колір 
пережитої радості» [4, 362]; самотності, що є «аморальна, чиста 
і безгрішна», бо «робить людей кращими, зменшує практику їх 
хитрування, нещирості, боротьби з подібними до себе» [4, с. 172-173]; 
фаталізму, що породжує «тупий, млявий стан, скупість, загусклість 
думки, байдужість до найважливіших питань» [4, 171-172]; сорому «за 
занепад волі, за піддавання свого настрою під вплив фізичних станів» 
[4, 208-209]; відчуття «нещасливості», яка «лежить в нас, у нашому 
здоров’ї, силі, оптимізмі, певності, упертості» [4, 220]; волю людини, 
в основі якої «лежить якась таємна загадка, закладена в її фізичному 
організмі» [4, 284-285]; інстинктів, яких людина намагається позбутися 
на користь розуму, але, «убивши ж інстинкти, чи не вбиваємо ми самих 
себе?» [3, 41-42]; сумління, яке «є наслоєний, одкладений віками закон 
досвіду» [3, 437]; мудрості, що є «корисною річчю», бо «вона здорова» 
і спокійно приймає прикрості життя [3,  427-428]; заздрості, що «є 
демонстрацією своєї бідності й слабості» [3, 394]; сміху і гумору, які є 
«найгігієнічнішою і найбільш гідною річчю» [4, 304] тощо.

Цей ряд можна продовжити, бо «Щоденник», як глибока 
криниця, наповнений філософськими роздумами письменника про 
працю, творчість, природу, людину, політику, революцію, прогрес, 
життя, смерть, минуле та сучасне, молодість і старість, віру в Бога, 
релігію, долю, підсвідомість, автосугестію, світоглядні позиції, 
міщанство, підлість, мораль, амбіції, славолюбність, лицемірство, 
інстинкти, інтуїцію, любов, кохання, зраду, обман, ненависть та злість, 
альтруїзм, егоїзм, аскетизм, надмірність, що переходить у нещирість, 
добро і зло, каяття, щастя, красу тощо. Все разом – це вербалізовані 
вияви авторської особистості, один із способів самореалізації. Для 
дослідника ж – невичерпне джерело її дослідження, а як наслідок – 
цілого творчого дискурсу митця.

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що 
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«Щоденник» В. Винниченка сприяє більш повному осмисленню 
різносторонньої особистості митця, котрий намагався реалізувати свій 
потенціал у різних сферах людської діяльності, й водночас прагнув у 
своїх нотатках бути безмежно щирим, відвертим, «чесним з собою» та 
світом.
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ЧАСТИНА ПЕРША

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС 
«ЩОДЕННИКА» В. ВИННИЧЕНКА

Як зауважує Г. Костюк, щоденник – це прекрасне джерело 
розкриття творчої лабораторії письменника: він створювався ним 
протягом сорока років життя, і важливий тим, «що це записки не 
тільки одного з найвидатніших майстрів української прози першої 
половини двадцятого сторіччя, не тільки основоположника української 
модерної драми, видатного публіциста й мемуариста, але й одного з 
найвидатніших політичних діячів українського національно-державного 
відродження й першого голови революційного уряду України» [32, 7].

Тож літературознавчий дискурс «Щоденника» В. Винниченка 
надасть можливість розкрити специфіку мистецького мислення 
автора нотаток, ознайомить з творчою майстернею письменника, 
розкриє основні моральні та естетичні домінанти в творчості майстра 
слова, допоможе виявити авторське світобачення та світорозуміння.

«ЩОДЕННИК» ЯК ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ПИСЬМЕННИКА
Г. Сиваченко визначає яскраві ознаки записника митця саме 

як жанру мемуаристики, в якому «поруч із щоденними записами подій 
особистого та суспільного життя знаходимо на бігу схоплені неповторні 
народні вислови, підслухані жаргонні фрази, цікаві діалектні слова, 
незвичайні авторські мовні засоби, що становили творчий інструментарій 
письменника, міщанську говірку – суржик – одне слово, все те, без чого 
письменник не може творити живих картин життя» [40, 21].

У письменницьких записах є ціла галерея портретів людей різних 
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станів, професій, національностей, містяться багатющі ліричні вставки, 
афористичні вислови, пейзажі, настрої, психічні стани, викликані 
природою та оточуючим, переживання, сни, рефлексії, психологічні 
конфлікти та трагедії, побутові сцени, роздуми про «чесність з собою», 
колектократію, конкордизм, щастя для всього людства тощо. Усе 
побачене й почуте автор нотатника певною мірою намагається втілити 
у свої твори, а це говорить про призначення «Щоденника» як творчої 
лабораторії митця – сфери, де зароджуються і створюються справді 
талановиті художні твори.

У «Щоденнику» В. Винниченко часто звертається до творчості. 
Саме вона стала тією життєвою необхідністю, без якої не мислив себе 
письменник, ставлення ж до неї автора було дуже самокритичним: «Три 
чверті з написаного мною я з щирою радістю згодився б знищити, але 
знищити цілком, не тільки з ринку, з бібліотек, але й з пам’яті тих, хто 
читав ті писання» [11, 213], або ж: «Дивна річ: поки писав, здавалось, що 
пишу те, що треба і що хочу. А скінчив і прочитав, – зовсім не те і не так» 
[11, 177], адже процес творчості повністю захоплював В. Винниченка 
своїм «внутрішнім хвилюванням, солодким здригуванням душі, 
без яких писати не можливо» [11, 130]; був часто неоднозначним та 
суперечливим: з одного боку: «Раптом стало ясно, що вся увага, час і 
сили повинні взяти напрям на літературу. Працювати найінтенсивніше і 
найбільше дати» [12, 598], або: «А все ж таки єдиний рятунок од задухи-
туги, мабуть, тільки в праці» [25, 91], а з іншого: «Коли «свята творчість» 
даватиме й надалі такі приємні переживання (про невдалу прем’єру 
«Мохноногого». – Ч. В.), які маю тепер, то доведеться, мабуть, вибирати 
якусь іншу професію» [11, 249], або: «Дні й сили минають безпотрібно. 
До літературної роботи нема достатніх імпульсів, а перешкоди цілком 
достатні для спинення енергії. Головна з них: для чого писати? Де й 
коли знайдеться споживач продукту моєї праці?» [23, 105].

Як і будь-який письменник, В. Винниченко мріяв про славу, 
про визнання його таланту: «Я хотів би, щоб увесь світ мене читав, на 
всіх мовах друкувати свої праці, лишаючись українцем, як лишаюсь 
ним тепер» [11, 251], і це були небезпідставні мрії, бо він був одним із 
небагатьох митців, визнаний всією Європою ще за його життя. У складну 
добу революції, коли політика забирала увесь його час, митець тужить 
за творчістю. У нотатнику за 16 жовтня 1917 року ми зустрічаємо такий 
запис, у якому автор в алегоричній формі висловлює своє ставлення до 
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процесу творчості: він «скучив за писанням» так, як до того не скучав 
«ні за однією жінкою» [11, 274], і відчуває, як холодіє душа бодай від 
самої думки про улюблене заняття.

Зацікавлює «Щоденнику» основне правило, яким керувався 
В. Винниченко в письменницькій діяльності: «Поки робиш якусь 
роботу, вір у себе, як у генія. Коли скінчив, стався до неї, як до витвору 
твого ворога, не прощаючи ні одної помилки, ні найменшого недогляду» 
[14, 78].

Години обдумування нового твору автор називає «раюванням», 
у ці хвилини його душа тягнеться до «тихого затишку любої праці». 
Аналізуючи своє місце в літературі уже після п’ятнадцяти років 
літературної діяльності, про це йдеться і у дослідженні В. Панченка 
[37], знаходимо у «Щоденнику» рядки, в яких автор висловлює сумніви 
щодо свого заняття літературою: «[…] чи маю я право займатися 
літературою, чи варто чого-небудь те, що я пишу?» [11, 212-213]. Та 
все ж переважає інтенція, яка є для митця визначальною: «Возвеличити 
собою українське», – це можна назвати творчим кредо митця.

У «Щоденнику» яскравими і неповторними постають пейзажі, 
які стають матеріалом до художніх творів. В. Винниченко витворює 
особливий, далеко не характерний для традиційної української 
літератури пейзаж – урбаністичний. На особливу увагу заслуговує 
колористична палітра зображеного. Наприклад, картина передмістя 
Києва: «Далечінь – туманно-фіолетова. Деякі вікна так блищать від 
сонця на заході, що, здається, в кімнаті того будинку пожежа. Чорний 
кінець димаря заводу впирається в рожево-синенькі хмаринки уступам 
дійшлими дообрійно. З темно-фіолетового туману ледве виблискує 
золотом баня Володимирського собору» [11, 31], або ж зображення 
осіннього Парижу: «Мряка. Туман. Жовто-сизий, густий, непорушний 
туман. Наче стався вибух якогось газу і дим од нього так і залишився. З 
самого ранку скрізь горять лямпи. Відчиниш вікно, і з туманом у хату 
всувається запах диму Парижу, що не може прорватися крізь туман 
угору» [12, 647].

З неперевершеною майстерністю постають річкові та 
мариністичні пейзажі, витворені у «Щоденнику» з найвищою мірою 
художньої довершеності, що підтверджує тезу щодо належності 
щоденника саме до мемуарних, а не документальних джерел: ось тихий 
ранок на морі: «[…] свіжість нагадує Дніпро вдосвіта. Сиві чайки, 
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плескуваті, мов з бляхи зроблені, плавно перегойдуються з боку на бік 
у повітрі. За гирлом затоки видно гривасті білі гребні хвиль океану […] 
Червоний буйок гойдається під ритмічним диханням моря» [12, 592].

Як бачимо, «Щоденник» демонструє синкретизм художнього 
світу митця, поєднання живописного і власне літературного талантів. 
В. Винниченко як справжній художник тонко відчував кольори, їх 
різноманітні відтінки та поєднання, він умів побачене передати словом 
– це ще раз доводить небуденність його творчої особистості.

Щоденникові записи підтверджують, що письменник часто 
проводить паралель між своїм внутрішнім станом і природою навколо, 
знаходячи то спільні риси: «Мій перелом, як ця весна» [12, 121], то 
протилежні: «Божественно гарна днина. Ліс дихає густими теплими 
пахощами сосен. У траві по-літньому, як у нас у пекучу спеку стрекотять 
коники. Це викликає болючу нестерпну тугу за Україною, за могилами, 
степами, за бідним, пошарпаним, закривавленим і рідним, болюче 
рідним краєм» [11, 367-368].

У нотатнику часто зустрічаємо схоплені письменником 
портрети чи окремі портретні деталі, які дають можливість розкрити 
художній світ митця, особливості сприймання ним оточення. Перед 
нами постають живі образи людей: дітей, жінок та чоловіків різного 
віку, різних професій та родів діяльності, статків, національностей, 
соціальних груп, побачених автором у житті, котрі, певною мірою, 
відбиваються в художніх творах майстра слова.

Щоденникові записи наповнені величезною кількістю рідкісних 
вуличних висловів, народних говірок, професійних виразів, описів 
випадкових ситуацій, схоплених митцем на вулиці, у вагоні поїзда, 
біля магазинів, у транспорті, у різних установах та громадських місцях 
(вокзалі, вагоні, зоопарку, під час пожежі, на вивісках магазинів, у суді, 
в ресторані чи кафе, в кабаре, в готелі, біля церкви, поряд з городовим, 
і т.д.), які фіксуються автором до нотатника з метою отримання 
художнього матеріалу для написання майбутніх своїх творів.

Суржик, діалектизми, жаргонізми, просторіччя, росіянізми – 
ті ознаки стилю письменника, без яких В. Винниченка практично не 
можна уявити. Це те, в чому його звинувачували ще на початку його 
літературної діяльності: у 1906 році мовлення Винниченкових творів, 
назване І. Франком у відгукові на першу збірку оповідань «Краса і 
сила» «московським, каліченим й чистим, як саме срібло», що немає 
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меж своїй обсервації і границь своїй пластичній творчості, що виринуло 
таким «дужим, рішучим, мускулистим і повним темпераменту, що 
не лізе в карман за словом, а сипле його потоками і валить валом, як 
саме життя» [42, 20-21]. Цей вислів, який з’явився ще до появи самого 
діаріуша, вповні розкривається на кожній його сторінці, бо щоденник 
більш концентровано, ніж художній твір, демонструє здатність митця 
до обсервації дійсності. «Щоденник» літератора дає усі підстави 
стверджувати, що окрім експериментального типу письма, про який 
зауважує у своїй монографії С. Михида [34], В. Винниченко демонструє 
протилежний йому (за Д. Овсяннико-Куликовським) спостережницький 
тип [35; 36].

Особливе місце займають наведені на сторінках «Щоденника» 
анекдоти, які В. Винниченку довелося почути від знайомих та 
незнайомих людей: «Анекдота: Коли морда видержить, доїду до Одеси» 
[12, 130], або: «Анекдота поточна. Зійшлися Гітлер, Сталін і Черчілль 
і, звичайно, змагаються на актуальну тему: хто виграє війну? Гітлер 
каже: «Раса». Сталін заперечує: «Ні, маса». А Черчілль каже: «Каса» 
[20,  60]. Фіксація подібних народних текстів засвідчує надзвичайно 
тонке відчуття реальності, сконцентрованої в анекдоті, й можливість її 
використання, що породжує, у свою чергу, неповторний імідж творчої 
манери В. Винниченка, який то захоплював, то дратував читача.

У нотатнику письменника, як зауважує Г. Костюк, а згодом 
Г. Сиваченко, приділено значної уваги психологічним та побутовим 
конфліктам, які спостерігав митець, щоб потім використати як матеріал 
для творчості. У щоденникових нотатках знаходимо записи про наміри 
збирати колекцію шлюбів, про зміну родинних обов’язків чоловіка 
та дружини, про подружню зраду, про принизливе становище жінки 
в тогочасному суспільстві, про відчуття байдужості до вбивства, 
що стало звичним під час війни, про мотиви самогубства як досить 
розповсюдженого явища тощо.

«Щоденник» подає велику кількість записів про творчі плани 
митця. Автор прямо фіксує ідейно-тематичну спрямованість нотаток, 
адже вони стосувалися різних сфер його життя: творчості, політики, 
особистого тощо.

У «Щоденнику» знаходимо цілий ряд нотаток, які відображають 
різноплановість творчих задумів В. Винниченка, що розкривають 
широту обсервації дійсності митцем. Про це говорить запис за 25 грудня 
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1925 року: «Багато планів та ідей: 1) Книга про щастя; 2) Соціалізм як 
моральний світ, чи як економічний; 3) Большевизм, як останній вибух 
романтизму, як убійник цього ж романтизму; 4) Хмельниччина; 5) Роман 
про подвоєння. Шукання гармонії, прагнення щастя. Що вибрати? До 
чого готуватися, що студіювати? Невибраність праці паралізує волю. Чи 
кілька разом паралельно, чи одну?» [12, 667]. (курсив наш. – В. Ч.).

Є в «Щоденнику» записи, біля яких автором зроблена позначка – 
(Т) або написане слово – «тема», це означає, що В. Винниченко планував 
узяти цей матеріал для написання нового твору. Наприклад: «(Т) «І єсть, 
і нема». Робітник українець має жінку польку. Від неї родиться дочка. 
По закону – дочки є материні. Отже – католичка і полька. (Т) «Моє» 
Хазяйка б’є цуцика за з’їджені яйця. Моє, боротьба за свою дрібну 
власність, є весь зміст її життя» [11, 40].

Серед творчих інтенцій, зафіксованих у щоденнику, є й 
позалітературні, кон’юнктурні, меркантильні мотиви. Зокрема, у 
записі за квітень 1938 року зустрічаємо: «Ідея: замінити Мартенса в 
«Сонячній машині» на Гітлера і спробувати подати переклад якомусь 
американському, англійському видавництву... Повинні американські 
рибки-видавці клюнути на цю модерну принаду» [17, 103] (курсив наш. 
– В. Ч.).

Розуміючи своє призначення – творити, автор часто ніби 
примушував себе до роботи: «Я мушу у цьому році щось написати! 
П’єсу? Трошки б ухопити за хвіст європейську цивілізацію і стьобнути 
її глумом» [12, 637]. Дещо пізніше, у записах за 18 жовтня 1941 року, 
знаходимо такі рядки: «Мені ж треба: 1) Ще раз проредагувати 
«Конкордизм»; 2) Писати «Хмельниччину»; 3) Писати «Хроніку 
українського відродження» з доби останніх 50 років; 4) Другий разок 
«Намиста»; 5) Третій разок «Намиста»; 6) Майбутній історичний роман 
з доби конкордизму. То ж скільки на це часу треба? І скільки сил? Хіба 
ж я маю право витрачати їх на бешування, копання, длубання в гною?» 
[19, 100] (курсив наш. – В. Ч.). Ці та багато подібних нотаток доводять, 
що В. Винниченко розумів свою місію в цьому житті й хотів витрачати 
свої сили на ту працю, що принесе, на його думку, більшу користь.

Проводячи паралелі «Щоденника» з художніми працями 
письменника, можна з упевненістю констатувати, що цілий ряд 
пікантних тем, які містяться на сторінках нотатника митця, повністю 
чи частково реалізувалися в його художніх творах. Наприклад, у записі 
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за 1 січня 1923 року знаходимо: «Тема: 50-літній чоловік, що стоїть на 
заході кохання і перемог над жінками, перевіряє свою силу на 16-літній 
дівчині, яка стоїть на сході свого кохання і також перевіряє себе на 
досвідченому Дон Жуані. Дві перевірки, дві спроби сил. Хвилюючі і 
приємні для обох» [12, 171]. А в сюжеті роману «Сонячна машина» 
цю тему авторові вдалося реалізувати через зображення стосунків між 
однією з головних героїнь – Трудою та її немолодим «Чорно-срібним 
лицарем» – фабрикантом Душнером, котрий мріяв будь-яким способом 
завоювати її кохання, і з котрим вона вирішує жити, пішовши з рідного 
дому. Невпевненість у почуттях передається і в монолозі «Чорно-
срібного лицаря», в уста якого вкладені власне Винниченкові сумніви: 
«А коли людина, перейшовши п’ятдесят третю весну життя (трохи не 
помилився й не сказав «п’ятдесят шосту!»), маючи сніг на волоссі, чує, 
як у грудях мак цвіте, то що ж то таке з ним? А коли ця смішна людина зі 
снігом на волоссі й цвітом маку на серці думає про маленьку, смугляву, 
вередливу жіночку і стає на коліна перед її образом, і плутає всі цифри в 
бухгалтерських книгах, і всі цифри, і всі книги, всі люди для неї нудні й 
не потрібні, то що це таке з ним?» [2, 627].

Особисті стосунки з жінками часто ставали матеріалом для 
творчості: «Цікаво: трагічність, містичність і т. п. Нуци (знайома 
подружжя Винниченків, дружина Левана Джапарідзе – товариша 
В. Винниченка, котрий був частим гостем у їх домі. – В.Ч.) добре 
поєднується з практичністю добропорядної жінки урядовця, яка знає, 
коли й кому треба зробити вшанування для «користі служби» свого 
чоловіка. І під час самих любовних трагедій не забуває, що «коханий» 
винен їй скільки-то франків. Тема» [12, 607] (курсив наш. – В. Ч.).

Продовжуючи попередню думку про фіксування певних тем у 
«Щоденнику», які цікаво було б дослідити В. Винниченку, знаходимо: 
«Хочеться вже вирватись; коли не стає приваби, то виникає примус. Раз-
у-раз це так з усім, і з Пілатом, і з коханням, і з владою, навіть славою. 
Тема» [12, 612] (курсив наш. – В. Ч.).

Проживаючи в Парижі, В. Винниченко часто відчував себе 
«чужим» у цьому місті світової цивілізації, бо українська вдача – 
спокійна, некваплива, щира – не могла почувати себе комфортно в 
місті руху, швидкості, змін, практичності та меркантильного егоїзму. 
Підтвердженням цього є запис теми для подальшого студіювання в 
«Щоденнику»: «Українець у Парижі, степова людина в центрі міської 
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цивілізації. Поезія степів, простору – і кам’яні вулиці. Щирість, 
одвертість, як зброя за існування, в Парижі аномалія» [12, 625]. 
Можна припустити, що ця тема була частково реалізована у романі 
В. Винниченка «Лепрозорій» при контрастному зображенні головної 
героїні твору та її паризького оточення.

Життя Парижу не залишало байдужим письменника. 
В. Винниченко часто відвідував різні виставки, переглядав вистави, 
кінофільми, приймав запрошення французького бомонду, спілкувався з 
різними людьми, спостерігаючи за їхнім життям і занотовуючи побачене 
у своєму «Щоденнику». У записах за 1928 рік знаходимо одну з тем, яка 
була схоплена письменником: «Цікаве явище: чого так багато великих 
митців, а надто акторів, малярів, співців, чого вони в звичайному житті 
такі дріб’язкові, суто меркантильні, часом скупі, заздрісні, надзвичайно 
буденні. Неначе вони надолужують себе цим брудом життя за ту штучну 
чистоту та вищість, якими мусять жити в своїй професії» [13, 590]. 
Проте, цю тему автор, на жаль, так і не реалізував у своїй творчості чи 
то за браком часу, чи то через зникнення до неї інтересу.

Творчий процес у В. Винниченка – досить впорядкований: 
цікаво простежувати у його нотатках моменти зародження художніх 
праць від їх задуму, формулювання теми, складання плану основного 
сюжету, вибору назви, обробку, добору мовних засобів, а також психічні 
настрої й стани, пережиті митцем у період створення та втілення цих 
заміток у художні твори.

Щоденникові записи митця демонструють етапи створення 
кожного нового твору (наприклад, «Слово за тобою, Сталіне!»): від його 
задуму, – до вибору персонажів, визначення структурних елементів 
сюжету, добору мовних засобів, вибирання назви. Наприклад про 
останнє: «Нова праця. – Вже намічається назва: «За тобою рішення, 
Сталін!» – Або – «Рішення за Сталіним»; Або – «Сталін і терміти». – 
Або – «Слово за тобою, Сталін!» [29, 103].

Не менш актуальними, на нашу думку, є щоденникові записи, які 
відбивають психічний стан митця, що супроводжував «народження» 
нового твору, ті емоції та почуття, які виникали в процесі творчості. 
Щоденникові записи свідчать, що письменник, як і будь-яка людина, 
піддавався впливам різних природних явищ, тобто був, у певному сенсі, 
метеозалежним: «Роблю всі зусилля, щоб побороти дію туману, і нічого 
не виходить. Нема внутрішнього хвилювання, солодкого здригування 
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душі, без яких писати для мене неможливо. Нерви опалі, ліниві, байдужі. 
Можу тільки читати й думати» [12, 130] (курсив наш. – В. Ч.).

У процесі роботи над творами В. Винниченко відчував різні 
емоції та почуття, які відобразилися в «Щоденнику» письменника 
і демонстрували дивний тандем аполлонівського та діонісійського 
початків його творчості . Це було: і бажання творити: «Але ж я скучив 
за писанням... Холодію, як уявляю, що я пишу» [11, 274]; і відчуття 
повноти життя від наближення літературної праці: «Коли скінчимо 
«залеглості» – буде можливість сісти за інтелектуальну працю. 
А радість життя, повноти, змістовності, потрібності і погодженості співає 
цілий день у тілі» [17, 94]; і невдоволення, що іноді виникало під час 
обдумування твору: «Неясність, невиразність контурів теми. Хаотичність, 
первісний стан образів. Невдоволення» [12, 456]; і самокритика після 
перечитування праці: «Старе знайоме явище: поки писав, здавалось 
цікавим, потрібним. Як кінчав, була навіть трохи звичайна гарячка, 
настрій був веселий, піднятий. А як прочитав Косі так усе й зникло […] 
А на душі стало погано, нудно, наче я гидко, без потреби, набрехав» 
[11, 285]; і втоми, «що є наслідком продуктивної праці»: «Звичайна 
втома […] Але образи, коли вже народились, то ростуть у мені неначе 
самі, неначе посіяні, неначе мусять розвиватися» [12, 667], або наслідком 
перевтомлення: «Втома. Писати трудно. Думки стрибають, як коники 
в траві з-під ніг – одна туди, друга в інший бік» [11, 324]; і туги, що 
«не лишає ні на годину» і врятувати від неї «могла б тільки праця, 
творчість» [25, 91]; а іноді – фізично здоровий стан організму, який 
дає можливість плідно працювати: «Поки що працюється добре […] Сон 
вночі здоровий до такої міри, що можу вдень працювати інтелектуально 
8-9 годин з маленькими перервами» [29, 102]; або – нехіть до роботи 
через сумніви: «Чи варто писати?» [25, 109]; чи то «біль і важкість» 
в голові після «семи годин праці без перерви» [29, 101]; чи то «втоми 
й сумніву» щодо вартості роману; чи то стану зневіри від перевтоми: 
«Знову і знову здіймаються, як каламутний намул, сумніви: чи варто 
докінчувати переклад, і як докінчувати, то чи варто видавати, чи варто 
сподіватися уваги до неї (Про «Нову заповідь». – Ч. В.)? І така втома, 
така нехіть, таке пригнічення обхоплює за марно витрачені сили іі час, 
що хочеться спалити всі рукописи, щоб і потягу вже більше не було» 
[27, 116]; чи апатії та «нехоті до «Сонячної машини» й до роботи. 
Наївність планів з «Сонячною машиною» гнітить» [12, 532]; або – 
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почуття сорому та безсилля як «єдиний результат од трьохлітньої 
праці (про «Сонячну машину». – Ч. В.). І хочеться завмерти, заціпити 
душу, не рухати ні одною думкою. Всі намічувані раніш теми праць 
здаються гидкими, смішними» [12, 526]; чи почування слабкості, втоми, 
болю в горлі та голові від перенапруження роботою – перекладом на 
французьку мову «Нової заповіді» тощо.

У ранніх щоденникових записах 1914-1916 рр. зустрічаємо 
помітки письменника, перекреслені синім чи червоним олівцем, з 
позначкою «Перенесено», при цьому зауважимо, що в цей період 
письменник створює велику кількість творів різних жанрів: оповідань, 
п’єс, повістей.

Доказами того, що В. Винниченко уміло поєднував одночасну 
роботу над кількома своїми творами, знаходимо в щоденних нотатках 
письменника, які стосуються написання оповідань «Стелися, барвінку, 
низенько», «Лугом іду», «Віють вітри», датовані квітнем 1921 року: 
«Мінливо. – «Стелися барвінку» – 1» [12, 123], або: «Сонце. – «Стелися 
барвінку» в лісі – 3» [12,123]; «Хмарно. «Віють вітри» – 2» [12, 120], 
або: «Сонце. «Віють вітри». Кінець. Захоплення Кохи» [46,121]; на 
наступний день – 15 квітня В. Винниченко робить запис, що стосується 
роботи над новим твором: «Сонце. «Лугом іду» – в лісі. Літня спека» 
[12,121].

Наступні твори письменника, які згодом увійшли до збірки 
«Намисто», за свідченням «Щоденника», автор пише протягом 1928-
1929 рр. Тоді з-під його пера виходять оповідання: «Гей, не спиться» 
(1928 р.), «Гей, ти, бочечко», «Ой, випила, вихилила», «Та нема гірш 
нікому», «Гей, хто в лісі», «Гей, чи пан, чи пропав», «За Сибіром сонце 
сходить» (1929 р.), які В. Винниченко «називав лагідно: «намистинки», 
«зернятка», «перлинки». Як свідчить Т. Маслянчук: «Писалися вони 
легко, письменник відчував задоволення від праці над ними» [33, 87].

«Щоденник» письменника є свідченням того, що творчість 
повністю захоплювала автора. Деякі свої праці В. Винниченко створював 
за невеликий проміжок часу. Наприклад, твір «Босяк» в російському 
варіанті він створив за 17 днів, про це є записи за грудень 1914 року в 
«Щоденнику»: «Босяк» цілий день» [11, 139], або: «Страшний туман. 
«Босяк – 3». Кінець російського варіянта» [11, 139]. Українською мовою 
цей твір Винниченко пише з 20 по 31 грудня, про це є щоденникові 
свідчення, наприклад, 21 грудня: «Гострий і дрібний, як дощ, сніжок. 
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Важкість голови, розбитість. У висках стукає, спина горить. Кінець 
українського «Босяка» [11, 140], і, нарешті, 31 грудня: «Густий туман. 
Кінчив правити «Босяка» [11, 140].

У записах нотатника, які стосуються роботи над романом 
«Хочу!», теж знаходимо підтвердження попередньої думки. 
В. Винниченко почав писати цей роман 4 лютого 1915 року, у 
«Щоденнику» знаходимо: «Одлига. «Хочу!» – 3. «Хочу!» – 2» 
[11, 163]. Протягом лютого-березня 1915 року автор постійно, щодня 
по 5-6 годин, плідно працює. Закінчивши роман, він приступає до його 
читання та правлення: «Сонячно. Читання «Хочу!» [11, 174]. Після 
завершення праці, митця охоплює невдоволення (досить часто таке 
відчуття приходило до письменника) і бажання вдосконалити своє 
творіння: «Скінчив «Хочу!» і страшне незадоволення гризе і гнітить цілі 
дні […] Зробив навмисно: занадто велика річ вийшла б і де я її помістив 
би?» [11, 177].

Отже, різні періоди в житті і творчості митця засвідчують 
визначальність літературної праці серед інших видів діяльності. 
Зокрема, нотатки 1915-1922 рр., насичених революційною, політичною 
та громадською роботою, рясніють записами власне літературного 
спрямування. Творчість для В. Винниченка стає джерелом гармонії зі 
світом.

Дуже цінними, на нашу думку, є щоденникові нотатки, які 
допомагають глибше відчути твори письменника еміграційного періоду 
(«Великий секрет», «Сонячна машина», «Ательє щастя», «Лепрозорій», 
«Конкордизм», «Вічний Імператив», «Заповіт борцям за визволення», 
«Слово до еміграції», «Нова заповідь», «Хмельниччина», «Слово за 
тобою, Сталіне!» записи до «Роману мого життя» тощо), побачити 
зв’язок між реальною дійсністю та зображуваними автором подіями. 

«ЩОДЕННИК» – ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ: 
ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ

У письменницьких нотатках 1915-1922 рр. є ряд записів, що 
стосуються творів, над якими В. Винниченко працював у цей період, 
або які були поставлені на відомих сценах Росії: «Чорна Пантера і 
Білий Медвідь», «Соняшник», «Записки Кирпатого Мефістофеля», 
«Злочинство», «Розп’яті», «Між двох сил», «Мохноноге», «На той бік» 
тощо.



53

ВІЧ -НА -ВІЧ  З І  СВІТОМ

Про оповідання «Злочинство» є кілька свідчень у «Щоденнику», 
датованих 1915 роком, згодом (у 1925-1926 рр.) письменник знову 
повертається до нього. Однак цей твір так і не був опублікований і 
зберігається в архіві В. Винниченка до нашого часу. У «Щоденнику» 
є записи, які не датовані певним числом, вони містяться на окремих 
аркушах в кінці щоденникових зошитів. У них багато заміток до різних 
праць митця. Наприклад, до «Злочинства»: «Через що Варвара Федорівна, 
людина розумна, освічена, з нахилом і навиком до самоаналізи, через 
що вона робить такі вчинки, як жаління на чоловіка стороннім людям, 
як анонімні листи йому проте, як погано Нунику в неї ж, як ганьблення 
порядної і бездоганної дівчини. Яку дійсно по-справжньому кохає її 
чоловік? Через те, що в неї живе стара споконвічна віра в право шлюбне, 
в право власности дружини на дружину» [11, 216-217], ще один із таких 
записів: «Шляхта, українське дворянство, згубила Україну, продавши 
національні права за свої клясові інтереси» [11,  217].

Є у «Щоденнику» за 1915 рік свідчення про п’єсу «Розп’яті», 
яка стала відома читачеві й була опублікована під назвою «Пригвождені» 
в повній збірці творів письменника і вийшла в Харкові у 1927 році. 
Поставлена ця п’єса була на російській сцені: спочатку в Москві 
та Петербурзі, а потім Саратові, Самарі, Харкові, Одесі, Тифлісі 
[11,  222;  261].

У щоденникових записах 1917 року згадується про ще одну 
маловідому п’єсу, написану В. Винниченком у 1916 році, її назва – 
«Мохноноге». Ця п’єса вважалась загубленою, але завдяки дослідникам 
драматургії В. Винниченка (С. Михиді, Л. Мороз, В. Панченку) сучасне 
літературне українство мало можливість знову ознайомитись з нею.

Доля цього твору (як і будь-якого іншого письменницького 
творіння) була не байдужою митцеві, вона бентежила його, бо автор 
вважав, що глядач не зрозуміє його задум через невдалу постановку 
режисера. Про це свідчать записи, зроблені митцем 25 січня 1917 року: 
«Душить, гнітить сором за цю бліденьку, нікчемну річ. І нема вже змоги 
відмовитися, не показуватися з нею на люди (так запише В. Винниченко 
у «Щоденнику» напередодні прем’єри п’єси. – Ч. В.), захистити себе цим 
від сорому, глуму, нещирого співчуття знайомих, щирого страждання 
Кохи, від зловтішних нарікань земляків […] Хочеться вийти десь на 
пляц, стати на коліна і прилюдно каятись […] Присягаюся собі не скласти 
зброї, доки не буду переможцем над своїм соромом» [11, 251-252].
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У цей же день, але вже після прем’єри, В. Винниченко запише 
до нотатника: «Вилаяно й висміяно так, як я й сподівався. Бідне моє 
«Мохноноге». Покромсане, покалічене глупими режисерами, воно 
стало подібне до людини з одрізаними вухами й носом. В такому 
привабливому вигляді воно вийшло на сцену, викликавши у критики 
справедливий сміх» [11,  252]. 

Митця тривожить майбутнє його творів, він не згоден 
підкорятися долі, покладаючись тільки на позитивний присуд читача, 
він ладен протиставити свою творчість усій сучасній критиці: «А чи 
зможу я завоювати нове відношення до себе? Чи зможу заговорити до 
читача так, як хочу тепер? Чи вистачить енергії для боротьби з собою 
і тою опінією, яка склалася? […] Побачимо, чия візьме. Чую дух 
святого хвилювання, чую тріпотіння завзяття душі. Буде так, як я хочу. 
Я прагну того, прагну перемоги і доб’юсь її. В цьому життя. Дякую 
комусь чи чомусь за те, що має мету, до якої маю йти. Дякую за те, 
що треба боротися. Отже, вступаю на новий шлях, яким маю досягти 
гори, що зветься дійсною славою, зв’язаною з любов’ю до славного» 
[11, 252]. В. Винниченко прагне тієї слави, що включає в себе не просто 
популярність, а справжню любов, симпатію, визнання, при цьому він 
і сам воліє любити, жаліти, розуміти того, хто страждає, згоден навіть 
прийняти за цю любов сором, глум, ганьбу і неповагу на свої плечі, 
проте іти далі своїм шляхом і ні перед чим не зупинятися. 

Хоч прем’єра п’єси була не дуже вдалою, все ж у «Щоденнику» 
є записи, які свідчать, що цю п’єсу згодом ставили відомі театри 
Москви, Саратова, Києва, Харкова, Одеси, Баку [11,  222; 261] і вона 
мала великий успіх у глядача.

У нотатнику за серпень 1919 року, коли В. Винниченко перебував 
у Відні, є записи щодо роботи над повістю «На той бік», де письменник 
схематично передає основні сюжетні елементи твору так: «До «На той бік». 
Його самотність у хатинці. Чудна теплота від догадки, що й вона боїться. 
Через це почування близкости й не такої самотности. Тихість, теплота, 
сум. Далекість комітету, дороги, Соснівки. Стояння в очах образів поляків. 
Поширити картину ранку. Не каски, а кашкети. Січ. стр.» [11, 377].

Наведені вище записи письменник уміло і плідно використав 
для написання згаданого твору, бо саме в них він знаходив таку кількість 
матеріалу, який потім з великим хистом і талантом матеріалізувався у 
його творіннях.
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Значна кількість творів письменника (п’єс, оповідань, повістей 
чи романів) викликала велику цікавість у читача, хоч їх автор не завжди 
очікував популярності від усього написаного ним. Наприклад, його 
драма «Між двох сил», створена В. Винниченком у квітні-червні 1918 
року на Княжій Горі, спричинила при її читанні позитивне враження 
у присутніх, про це автор занотує в «Щоденнику» 27 червня: «Читав 
[…] «Між двох сил». Видно було, що враження п’єса справила хороше. 
Всі погодилися на тому, що це найкраща з моїх драматичних робіт річ» 
[11,  287].

У щоденниковому записі від 14 березня 1915 року йдеться 
про те, що письменник іноді «дивувався» популярності постановки 
тієї чи іншої п’єси, бо під час роботи над нею нічого особливого в 
ній не знаходив: «Шмельов дуже захопився «Чорною Пантерою», яку 
взявся порекомендувати Московському драматичному театрові […] 
він подзвонив мені по телефону і почав висловлювати свій захват […] 
Мене аж здивувало таке відношення, – я зовсім не надавав такої ваги цій 
п’єсі» [11, 180].

У «Щоденнику» є підтвердження того факту, що ця п’єса також 
мала попит у європейської театральної публіки, як і названі раніше 
«Закон», «Брехня», «Розп’яті» тощо. Щоденникові записи ілюструють 
ці події так: «На генеральній пробі «Чорної Пантери». Невідповідність 
Рити і Корнія. Певність у провалі вистави» [12, 133], на наступний день 
– в день прем’єри письменник занотує: «Вистава «Чорної Пантери». 
Готувався до провалу. Несподіваний поворот у грі Рити. Успіх. Без 
участи українців, які не знали про прем’єру» [12, 133].

Час від часу письменника охоплювало бажання дати самооцінку 
творчості. Наприклад, під час праці над романом «Записки Кирпатого 
Мефістофеля» автор задає собі питання: для чого і для кого я пишу? 
Чи потрібне читачу моє писання? Яка користь від моєї праці? Щоденні 
нотатки від 16 липня 1916 року так фіксують ці вагання: «Пишу 
«Кирпатого Мефістофеля». Часом охоплює нудьга, огида і страшенна 
злість на себе, туга: для чого пишу? Як треба писати? Чи варто витрачати 
сили на нікому не потрібне, ні в якому відношенні не корисне писання? 
[…] Після 15 років письменницької професії я задаю собі питання: чи я 
маю право писати? Але що дає право?» [11, 212].

В. Винниченко (про це зі сміливістю можна твердити) майже 
усе своє життя уміло поєднував письменницьку діяльність і роботу над 
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постановкою творів на сцені та в кіно. У той час, як письменник працює 
над романом «Сонячна машина», він опікується постановкою п’єси 
«Брехня» у театрі Ляйпцігу [12, 65-66], навесні 1921 року В. Винниченко 
відшукує фінансову можливість зняти фільм за мотивами п’єси «Пісня 
Ізраїлю», у цьому йому допомагають його добрі знайомі, у «Щоденнику» 
письменник зафіксує 1 лютого 1921 року: «Хмарно. Туман. Приїзд 
Віленського (М. Віленський – емігрант, за фахом адвокат, допомагав 
В. Винниченку знайти спонсора для зйомок фільму, у 20-х роках 
повернувся в Україну, виступав свідком на процесі СВУ, а потім був 
репресований. –– В. Ч.). Умова про фільм «Пісня Ізраїлю»  [12, 25], а 
16 березня 1921 року знаходимо: «Сонце. Переїзд до свого помешкання 
[…] Віленський знайшов капіталіста для «Пісні Ізраїлю» [12, 30].

Обробкою, перекладом, читанням «Пісні Ізраїлю» 
В. Винниченко спочатку займається протягом жовтня-листопада 1921 
року, про цей факт знаходимо у «Щоденнику» 31 жовтня: «Хмарно. 
«Пісня Ізраїлю» – 4, IV дія. Кінець. В лісі. Самотність» [12,  57]; 10 
листопада: «Сонце. Мороз […] невдача з «Піснею Ізраїлю» в читанні 
2-ої дії» [12, 58]. А потім повертається до цієї роботи у липні 1922 року: 
«Читання «Пісні Ізраїлю» з Даліндою. Пляни на Америку» [12, 134].

Фільм «Чорна Пантера», сценарій до якого був написаний 
за сюжетом драми В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь», 
був знятий і мав велику популярність у європейського глядача. У 
«Щоденнику» є записи про опікування Винниченком долею цього 
фільму: «Хмарно. Холодно. Побачення з Супруном (Г. Супрун – 
фінансовий агент уряду УНР за кордоном. – Ч. В.). Гостра розмова з 
Шпехтом (Г. Шпехт – перекладач творів В. Винниченка німецькою 
мовою. – В. Ч.) з приводу фільму «Чорна Пантера» в «Русофільмі» 
[12, 28], або запис, зроблений дещо пізніше – 20 червня 1923 року: 
«Пропозиція Шайєра продати американській фірмі право фільмування 
«Чорної Пантери». Має грати найбільша американська артистка Алла 
Назімова (Російська актриса, від 1906 року грала в театрах США. – 
Ч. В.). Згода з умовою продажу першої редакції» [12,  218].

Отже, щоденникові записи письменника 1915-1922 рр. є 
переконливим свідченням того, що митець, перебуваючи в еміграції, 
не перестає творити: з-під його пера виходять твори різних жанрів 
і тем, глибина і досконалість його таланту і обдарованості бачити 
навколишнє життя і черпати з нього нові теми для своїх праць вражає, 
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при цьому автор нотатника активно співпрацює з перекладачами своїх 
творів, режисерами театрів, де ставлять його п’єси, а життєва позиція, 
кипуча працездатність та ініціативність дають йому творчу наснагу та 
ентузіазм, щоб довести собі й світові, що українське ім’я може звучати 
майстерно і талановито.

Цікавим для дослідження мистецької лабораторії 
В. Винниченка є матеріал про задуми творів, які так і не були написані 
автором «Щоденника». Нереалізованість деяких письменницьких ідей 
мала наступні причини: новий статус емігранта, в якому опинився 
В. Винниченко (чужі країни, інші народи з їхньою незрозумілою 
ментальністю); мовний бар’єр, який потрібно було подолати для 
влаштування свого подальшого життя; болюча втрата зв’язку з 
Батьківщиною; відчуття непотрібності своєму народу; розрив з давніми 
друзями та знайомими; брак часу для здійснення нових замислів; і, 
звичайно, матеріальна скрута, яка також впливала на працездатність 
В. Винниченка.

Зокрема, не згадувані й нині п’єси «У графському маєтку», 
«Сват» [11, 297] та невизначений за жанром «Екзамен богові». Про 
останній знаходимо в «Щоденнику»: «Репетитор у графів, у маєтку. 
Студент. Мати – п’яниця, дякова вдова, графова дочка. Білий папірець у 
гаманці» [11, 297].

У своїх щоденних записах письменник порушує проблему 
автобіографічності творчості. Яскраво це відбивається у нотатках, 
присвячених «Роману мого життя». У «Щоденнику» митець фіксує 
моменти задуму цього твору: «Думки про «Роман мого життя». Дати 
найодвертіший, найщиріший опис свого життя. Викрити відносність 
«гріхів», виявити зло, ґанджі, висміяти забобонність «святощів». 
Нехай нащадки бачать, які дрібні, неважливі, скороминущі й умовні всі 
абсолюти, начеплені на людство» [12,  462].

Варто зазначити, що замисел написати «Роман мого життя» 
не полишає Винниченка протягом кількох десятиліть, хоча, можливо, 
через сумніви у потрібності такого роду твору читачеві або просто за 
браком часу для його написання він так і не був реалізований митцем. 
Підтвердженням цього факту є запис у «Щоденнику» письменника: 
«Читання Метерлінка «Le grand Sacret» («Великий секрет»). Ідея 
написати «Роман мого життя» повертається. Дати дійсний опис життя 
з усіма так званими «гріхами», з усіма «темними» і «ясними» сторонами 
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свого буття. Все, що звичайно ховається всіма автобіографами, винести 
наверх, виявити зневагу до цих «гріхів» і помогти боротися з ними 
дійсними засобами» [12,  574].

У нотатнику за 27 жовтня 1940 року, концепція «Роману мого 
життя» знову з’являється у письменника, котрий прагне підсумувати 
прожитий час, означити власну корисність людству, з’ясувати причини 
своїх поразок і перемог в контексті стосунків з людським колективом: 
«Переглянути всю смугу буття, якою я пройшов, і зафіксувати її так, 
як я її бачу тепер. Коли б милі американці замовили мені оцю роботу, 
її вистачило б, здається, томів на десять. Не моє маленьке існування, а 
велике життя тих великих національних колективів, серед яких моє оте 
існування тяглося ниточкою» [18,  24].

Є в «Щоденнику» В. Винниченка згадки про інші, незакінчені 
письменником твори, яким він присвячував свій час і свою працю. 
Йдеться про написання історичного роману «Хмельниччина». Тема 
історичного минулого України завжди цікавила митця, а задум написати 
роман про події народно-визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького з’явилася у В. Винниченка після його спілкування 
з Є. Чикаленком, котрий і замовив йому цю працю. Щоденникові 
записи свідчать, що процес вибору теми майбутньої праці, підходу 
до зображення історичної епохи викликали у В. Винниченка певні 
труднощі та вагання: «Писати нашу першу Велику Революцію – 
Хмельниччину. Як брати: виходячи з нашого погляду, бачачи там те, що 
було тепер, чи шукаючи, як колись шукатимуть у нас сутнього сенсу? 
Героїчно чи реально? А хіба в реальному немає героїзму? Коли був 
такий страшенний струс людської маси, там мусіли бути всі комбінації 
душевних виявів» [12,  661].

Студіюючи історичний матеріал про події Хмельниччини, 
наданий В. Винниченку Є. Чикаленком, письменник раз у раз зауважує, 
що не може бути «об’єктивним і безчулим істориком, слідкувачем за 
минулим», бо знову активно «відчуваю всі ті невеселі, образливі події. 
Знаю, так, мабуть, і повинно було скластися: закони, сонмища законів 
там діяли й складали наші невдачі. Розумом знаю, а чуттям так досадно 
й боляче, що не можу читати. Як же я писатиму? Як студіюватиму цю 
добу, як длубатимуся у ранах, болячках, образах і глухотах наших, коли 
від одного дотику так реагую?» [13, 466].

Ймовірно, власні політичні поразки доби УНР та Директорії, 
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а також почуття болю за помилки керівників народно-визвольної війни 
й самого Богдана Хмельницького не дали можливості В. Винниченку 
завершити цю працю, до якої він кілька разів повертався. «Щоденник» 
від 15 листопада 1928 року так свідчить про це: «Трудно й тепер читати 
Хмельниччину. Скільки разів не візьму, усе те саме: шпурляю бідною 
книгою так, наче в руці в мене був «батько» Богдан. Ох, ці «батьки» 
усіх часів вони однакові, не виключаючи й наших» [13, 586] (курсив 
наш. – В. Ч.). Як перегукуються ці слова із Шевченковими: «Якби 
знала, задушила, під серцем приспала» («Розрита могила»)! Ось тому 
письменник знову відкладає працю над історичним романом і повністю 
віддає свій час темі щастя. 

Знову (вже втретє) до «Хмельниччини» В. Винниченко 
повертається у квітні 1941 року: «Знову вагання: що ж мені тепер робити, 
яку працю починати. […] Чи починати замовлену «Хмельниччину», чи 
вважати себе за вільного від якого-небудь договору?» [19,  93]. Ці записи 
свідчать про ще одну з проблем, порушених автором «Щоденника» – 
свободи творчості й писання на замовлення. Письменник навесні 1941 
року береться до її студіювання, але інша ідея – концепція конкордизму, 
над якою він працює протягом 1938-1945 рр., – не полишає його: 
«Берусь за студії Хмельниччини. Але треба вирішити: як зв’язати з 
конкордизмом цю працю. Ні писати, ні думати, ні бачити явища життя, 
сучасні чи минулі, не по-конкордистському я вже не можу. Отже 
завдання: пояснити, представити цю величезну добу нашої нації в 
конкордистському розумінні» [19, 93].

Брак історичного матеріалу, віддаленість від України 
викликають труднощі в роботі письменника: «Що більше заглиблююсь у 
«Хмельниччину», то все більше труднощів виникає. Головне, страшенно 
мало матеріалу. Грушевський і Костомаров. Та й годі. А головного – 
України – немає. Чи зможу я бачити її звідси, з мого «Закутка», і бачити 
так, щоб і іншим показати?» [19, 93].

В. Винниченко занотовує до «Щоденника» свої міркування про 
долю історичного роману, написання якого йому дається дуже нелегко, 
вказуючи на свою необ’єктивність при вивченні історії України: «Ніколи 
я не міг читати історію України «об’єктивно». Два рази пробував 
студіювати Хмельниччину і обидва рази покидав од суму, болю, досади 
і пекучого жалю на тих людей, що вели перед у нашій бідній нації» 
[19, 94] (курсив наш. – В. Ч.).
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У цьому контексті варто зауважити, що митцеві важко 
було писати праці про історичне минуле України. Дійсно, йому 
більше вдавалися твори про сучасне та майбутнє життя суспільства, 
тому він свідомо оминав історичну тему у своїй творчості. Докази 
цього твердження знаходимо, проаналізувавши всю тематику робіт 
письменника від перших повістей та оповідань і до останніх романів, 
– жодного твору, присвяченого українській історії, у В. Винниченка 
немає.

Хоча автор нотатника міг одночасно працювати над кількома 
творами [12, 669], він так і не завершив «Хмельниччину», а витратив 
час на написання творів про щастя – роману «Лепрозорій», філософської 
концепції «Конкордизм», трактату «Щастя. Листи до юнака», п’єси 
«Ательє щастя», які ми розглянемо у наступних підрозділах.

20-ті роки ХХ століття, як уже зазначалося вище, стали для 
В. Винниченка особливо плідними у літературній діяльності. Виїзд 
з України, набуття великої популярності у читачів СРСР та Європи, 
матеріальна незалежність дали змогу віддатися вповні улюбленій роботі. 
Друковані й недруковані нині праці, щоденникові нотатки – яскраве 
тому свідчення. Серед творів, які зажили слави в історії української 
літератури й по-особливому хвилювали автора, є роман «Сонячна 
машина», оповідання до збірки «Намисто», п’єси «Пісня Ізраїлю», 
«Ательє щастя», «Великий секрет» тощо.

Усебічному дослідженню роману «Сонячна машина» приділено 
увагу багатьма сучасними вченими: Г. Баран, В. Білоусом, О. Гожиком, 
Г. Сиваченко, П. Федченком та ін., проте звернення їх до «Щоденника», 
який став джерелом витоку роману, лише часткове. Варто, на нашу 
думку, починати аналіз твору з погляду проблематики та образної 
системи з ознайомлення зі щоденниковими записами письменника, бо 
вони допоможуть дослідникам з’ясувати й уточнити важливі факти з 
життя митця, визначити психологічні стани, емоції, переживання, які 
охоплювали автора у період створення роману.

У «Щоденнику» часто є записи типу: «Сонце. «СМ» – 4» 
[12, 62], вони вказують на те, що письменник ніколи не був байдужим до 
стану природи, що його оточувала: яскраве сонце ніби передавало йому 
свою енергію для створення «Сонячної машини», а число 4 вказувало 
на кількість годин, що були віддані написанню твору. В інших записах 
наявні систематичні посилання на погодні умови (сніг, дощ, хмарно, 
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ожеледь, холод, ясно, туман, мороз, одлига, вітер, мряка), які певною 
мірою впливали на фізичний та психічний стан письменника.

Роботу над обдумуванням твору «Сонячна машина» 
письменник розпочав 29 червня 1921 року [12, 42], а за писання роману 
Винниченко взявся вже 10 жовтня 1921 року: «Сонце. «СМ» (писання) – 
2 («Сонячна машина» – Ч. В.)» [12, 53]. Наступні щоденникові нотатки, 
датовані листопадом-груднем 1921 року, свідчать про досить плідну 
роботу письменника, бо майже кожного дня він приділяє 6-7 годин 
творчій праці.

Вказують на інтертекстуальний зв’язок тексту «Сонячної 
машини» та «Щоденника» В. Винниченка у свої дослідженнях 
Т. Маслянчук та Є. Заварзіна. Тож, на нашу думку, «Щоденник» стає 
неоціненним джерелом творчої лабораторії митця, коли від запису 
в ньому до фрагменту в тексті твору проходить серйозна обробка. 
Наприклад, запис у «Щоденнику»: «Ямочка на підборіддю. У дитини 
це мило, а у старої людини – це робить її смішною і легковажною» [12, 
67] а, розгорнувши роман «Сонячна машина», знаходимо такі рядки: 
«Князівна, (про Елізу. – Ч. В.) […] І над очима – широке чоло, а під устами 
– гостре підборіддя з дитячою смішною вдавленою ямочкою» [8,  401] і 
тут же: «[…] доктор Рудольф цеглясто червоніє […] од хвилювання хоче 
зачесати пальцями волосся й спиняє руку на чолі, ще раз почервонівши 
до самої ямочки на гострому підборідді» [8, 401].

На сторінках роману раз у раз знаходимо рядки, які «зародилися» 
ще в щоденникових нотатках В. Винниченка. Часом їх дуже легко 
впізнати, а іноді вони так переосмислюються та обробляються автором 
так, що знайти спільні риси між ними дуже важко. Наприклад, у 
щоденних записах за 1921 рік знаходимо: «Далекі звуки катеринки 
в лісі подібні до звуків пісні дівчини, яка співає з затуленим ротом 
під час жування чогось» [12, 66] Ці ж думки реалізуються автором 
у романі «Сонячна машина», і ми вже бачимо дещо змінену картину 
реальності: «Крізь гуркіт, дзвякіт, скрегіт міста пробивається гунява, 
схлиплива мелодія катеринки, – обідрана старчиха з проваленим носом 
серед ярмарку ділового, заклопотаного натовпу. От схлипує і гугнявить 
катеринка» [8, 515].

Картини природи напередодні Великодня фіксуються 
письменником у «Щоденнику»: «Згадується весняний святочний ранок 
у селі в дитинстві. Рожеве сонце, білий цвіт дерев, запах конюшини, 
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гною, праздникової одежі. Тоді були свята, Бог, радість, безмежність 
і тайна попереду, хвилююча, вабляча тайна, тоді в душі ах як багато 
геройства було! Дзвонили дзвони, червоні яєчка були зовсім-зовсім 
інші, ніж тепер, і смак їх, і колір, і цінність […] Хоч би половину, треть, 
десяту частину тої тайни, тої жадности, тої безмежности душі і світу» 
[11, 324].

У романі ж знаходимо відлуння пережитих автором нотаток 
почуттів у рядках зі спогадів одного з героїв роману – старого Наделя: 
«Раптом десь ізнизу, збоку, несміло, самотньо бенькає ніжне контральто 
вечірнього дзвона. […] І старому Наделеві […], стає тепло й по-іншому 
сумно. Пашить дитинством, старим, суворим батьком […] Було ж колись 
щастя! Можливе ж воно? Бо чого ж так тепло, так радісно-журно, з такою 
подякою цілує душу пам’ять тих часів? «Де-еень!.. Бе-еень!..» […] А де 
ж життя, а де ж те хвилююче, сонячне, таємно вабливе, що визирало й 
манило колись із кожної травинки, з кожної посмішки дівочої, з кожної 
зірки на густо-синьому небі?» [8,  445].

Описи неба та сонця, які час від часу зустрічаються в романі й 
відбивають стани та настрої людського суспільства, стають єднальною 
ланкою в сюжетній канві роману. Наприклад, у частині, коли народ 
Німеччини отримав оповістку від тимчасового уряду – ІНАРАКу про 
засудження Фрідріха Мертенса до смертної кари, небо постає перед 
читачем: «[…] жовто-сіре, сірчане, з жахливо поширеними, дикими 
очима. По жовто-димному піску хмар сліди велетенської мітли. 
Колодязями-вулицями гонить гривастий, розгарячений, весь у піні й 
поті скажений вітер» [8, 545], у частині, в якій ідеться про занепад життя 
людей в Берліні, воно вже інше: «[…] сіро-синій ранок, трупно-блідий, 
мертвими руками безсило розсуває подерту завісу ночі й витирає кров 
із неї. Бліднуть вогневі рани, слабне, розпливається жовто-буре віяло 
в небі, рідшає густе віниччя димів» [8, 813], у рядках, сповнених надії 
про велику користь Сонячної машини для людства, небо стає частиною 
ранку, що приходить на зміну темної ночі: «[…] сліпучо-сонячним, 
здивовано-блакитним, весело-бадьорим гуркотом вулиці, з таким 
теплим, специфічним духом политих ранішніх тротуарів» [8, 540]. 
У «Щоденнику» робочим матеріалом служить запис від 7 квітня 1919 
року, зроблений В. Винниченком у Будапешті, перекреслений червоним 
олівцем з позначкою «Перенесено» до роману: «Небо вкрито густими, 
синювато-попелястими хмарами. В них провали, блакитні вікна 
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з жовтогарячими соняшними краями. Крізь вікна на землю ллється 
згори світло, як у льох через ляду» [11, 336].

У щоденникових записах автор часто передає власні душевні 
переживання, вкладаючи їх в образи своїх героїв. Наприклад, записи, 
які стосуються відчуття і розуміння щастя: «Єдина ціль, зміст і рація 
існування сього сущого […] – це почування повноти і гармонії всіх сил 
[…]. Цю формулу можна позначити одним поняттям – щастя» [11, 288]. 
У романі «Сонячна машина» головний герой твору – доктор Рудольф 
(винахідник Сонячної машини) теж переживає почуття щастя і пояснює 
його такими словами: «Щастя – така надзвичайно рідка, ненормальна 
річ у людей, що того, кому вона попадеться, вважають за ненормального 
[…] Щастя – то ненормальність, оп’яніння або божевілля [8,  579].

Деякі щоденникові записи досить легко впізнати в романі, 
наприклад, запис за 4 листопада 1919 року: «Вогник у грубці муркотить, 
як котик: потріскує, ніби щось розкушує, кісточку з риби, фирка, 
одпльовується [11, 407], його втілення в романі спостерігаємо: «Коли 
Фрідріх Мертенс приходить увечері до своєї кімнати й сидить біля 
грубки, і вогник у ній тихо похрумкує, неначе котик гризе кісточки […] 
знає, що Вінтер не самотній» [8, 796], або: «[…] вогник задоволено 
муркотить собі, печерний, любий, рідний від дитинства людськості» 
[8, 797].

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що в деяких випадках 
у тексті «Сонячної машини» автор вдавався до самоцитування, бо 
«Щоденник» використовувався ним як матеріал для творення роману, а 
в інших – щоденниковий текст переосмислювався та змінювався митцем 
майже до невпізнання. Є. Заварзіна, досліджуючи інтертекстуальні 
зв’язки роману «Сонячна машина» та «Щоденника», приходить до 
висновків: не тільки «Щоденник» впливає на створення роману, а й 
ідея роману набуває філософської узагальненості й заноситься до 
«Щоденника».

Попри те, що робота над романом була майже завершена, 
В. Винниченко, як справжній митець, не був до кінця задоволений 
написаним – він прагнув допрацювати, виправити і відшліфувати 
усі деталі, про це йдеться в нотатнику за 20 квітня 1923 року: «Сонце. 
Читання з Кохою «СМ». Початок нічого. Але далі річ вимагає великих 
переробок і чищення» [12, 208].

Літо та осінь 1923 року були віддані шуканню помешкання для 
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подальшого проживання. У такі часи В. Винниченко мріяв про творчість, 
яка здавалась йому справжнім щастям [12, 224]. Тому продовжив роботу 
над переробкою та вдосконаленням тексту роману В. Винниченко вже 
в 1924 році [12, 275], тоді він «обдумує інше закінчення «Сонячної 
машини», з розв’язкою в самому кінці» [33, 76].

Митець під час праці над романом записує до нотатника свої 
почуття, емоції, переживання, душевні стани. Вони були дуже різні, 
часто суперечливі та неоднозначні [12,  350], [12,  360], [12,  359], [12, 
361], [12, 363], [12, 364].

Як зазначалось вище, В. Винниченко міг одночасно працювати 
над створенням кількох творів. У щоденниковому записі за 5 грудня 
1921 року міститься задум написати новий твір: «Сонце. «СМ» – 2. 
«Гірське сонце» в проекті спроби» [12, 62]. Ця думка не покидає 
письменника, і тоді в січні 1922 року знаходимо у «Щоденнику»: «Сніг. 
– «СМ» – 3. Початок Гір[ського] сон[ця]» [12, 105].

Переконливим свідченням того, що під час створення 
«Сонячної машини» В. Винниченко знаходив час на роботу над іншими 
творами, є цілий ряд щоденникових записів про: збірку «Намисто» 
[12, 127], обробку і переклад «Закону» [12, 38-39], редагування статті 
«Про єврейське питання на Україні» [12, 147], переробку «Пісні Ізраїлю» 
на п’єсу [12, 50], про створення кіносценарію до фільму «Сонячна 
машина» (у лютому-травні 1922 року) [12, 110], [12, 113], [12, 124] тощо.

1923 рік розпочався для В. Винниченка з відчуття хворості, 
втоми, тупості та ватяної байдужості – хвороба забирала багато сил і 
фізичних, і творчих; тоді письменник відчував нестримне бажання 
повернутися додому (після невдалої операції та лікування) [12, 200]. 
У ці дні (18 та 19 березня 1923 року) він з невгасаючою працездатністю, 
викликаною наближенням кінця роману, писав «Сонячну машину» іноді 
зовсім не відпочиваючи: «Сонце. «СМ» – 4+2+3=9» [12, 200].

Доля «Сонячної машини», як і майбутнє кожного витвору 
письменницької уяви, для митця була важливою. В. Винниченко 
багато сподівань покладав на свій роман, гадаючи ним зацікавити 
людство новою ідеєю об’єднання для боротьби за щастя, прославити 
своїм творінням українське ім’я [12, 441], поставити його в один ряд з 
кращими творами «європейської літератури» [12, 430], отримати умови 
для подальшої «спокійної і ширшої праці, особистої і громадської» 
[12, 442], мати матеріальну винагороду за свою роботу.
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Надрукувати роман письменнику в європейських видавництвах 
так і не вдалося, про ці намагання свідчать записи «Щоденника». Однак, 
за свідченням Т. Маслянчук,  «Сонячна машина» все ж таки побачила 
світ у видавництвах «Рух» та ДВУ в Радянській Україні у 1928 та 1930 
роках [33, 80-86 ].

Є у «Щоденнику» митця згадки про п’єсу «Ательє щастя», над 
якою автор працював у липні-листопаді 1925 року. Вона, як доводить 
Г. Костюк, зберігається в архіві В. Винниченка, й у «Щоденнику» 
знаходимо ряд фактів, які розкривають процес творення її драматургом: 
«Обдумування «Ательє щастя». З попередніх, первісних задумів 
мало що лишилося. Ще невдоволення: треба взяти ширше й глибше» 
[12, 593]. Ще один запис, датований серпнем 1925 року, тобто через 
місяць після попереднього, підтверджує інформацію про наближення 
до кінця роботи над твором В. Винниченком: «Ательє щастя» не 
подобається. Кінчати мушу, бо почав. Мало руху, – концепція обмежує. 
Інакше починати, треба переробляти весь плян» [12, 608-609].

Думка написати ще один твір про щастя не лишає В. Винниченка, 
автор намагається створити таку книгу, що стала б підручником, який 
допоможе людству стати щасливими: «Думка про «Книгу щастя» 
не відпадає. Коли гіпноз і вмовляння у соціології є дійсно великими, 
активними факторами, коли песимізмом і негацією радостей життя 
можна заражати людей до масових самогубств, то, значить, можна й 
навпаки: вмовляти [в людей] радість, бадьорість, віру в щастя. Значить, 
тим самим можна підіймати дух, збільшувати дієві, стверджуючі й 
творчі сили людей. «Книга про щастя» і повинна бути таким радісним 
умовлянням, підійманням віри, простуванням до досягнення цієї мети» 
[12, 646-647].

У «Щоденнику» згадуються й інші твори письменника, написані 
в цей період. Йдеться про роботу над обдумуванням п’єси «Великий 
секрет», над якою В. Винниченко працював після закінчення «Сонячної 
машини». Розпочав її автор 27 жовтня 1925 року, про цю подію зазначено 
в «Щоденнику»: «Обдумування п’єси («Великий секрет»?)» [12, 639], а 
на наступний день: «Обдумування комедії («Великий секрет»? назва ще 
не визріла) – 3» [12,  639].

Слід зауважити, що праця над «Великим секретом» тривала 
протягом жовтня-грудня 1925 року, спочатку п’єса складалася з 4 дій, а 
потім була переписана і скорочена В. Винниченком до 3 дій. Щоденникові 
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записи проливають світло на процес творення п’єси, демонструють 
почуття і думки, які володіли митцем у ці години: «Великий секрет» – 
2+2 (обдумування) […] «Великий секрет» починає трохи захоплювати. 
Коли б не непевність становища і не думки про катастрофу, що чекає на 
нас, на митарства, які доведеться проходити, працювалось би добре» 
[12,  644], або запис про закінчення п’єси і її вплив на першого слухача 
– свою дружину: «Великий секрет» – 8. Цілий день праця над «Великим 
секретом». Гарячка закінчення. Увечері читання Косі. І – катастрофа: 
такий чуйний, відгомний до дійсної мистецької цінности апарат, як Коха, 
не зреагував. Відразу стало видно, що річ не вдалась. «Схематична» – 
виправдовувалась Коха […]. В таких речах найтрудніше знайти помилку. 
Легше виправити, переробити, наново зробити, ніж знайти те, що треба 
переробити» [12,  653].

І, як свідчить запис, зроблений В. Винниченком 3 грудня 
1925 року, йому це вдалося, при цьому письменник сконденсовує дію, 
«проробляє» дійових осіб, вводить більше руху, зводить схематичність 
до мінімуму, скорочує кількість дій – від 4 – до 3 [12, 656-657].

Таким чином, наведені щоденникові записи, датовані 
20-ми роками ХХ століття, які були вельми плідними в літературній 
царині, свідчать про виняткову Винниченкову творчу лабораторію, 
яка розмістилася на сторінках «Щоденника» митця, котрий постає 
перед читачем творчим, самокритичним, талановитим письменником 
і драматургом. До того ж «Щоденник» віддзеркалює процес реалізації 
авторського задуму в літературних працях, при цьому допомагає читачеві 
наблизитись до того смислу, який був вкладений автором у твір.

ТЕМА ЩАСТЯ У «ЩОДЕННИКУ» ТА ТВОРАХ ПЕРІОДУ 
ДРУГОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ 
(«МУЖЕНСЬКІ РОМАНИ», «КОНКОРДИЗМ»)

Роздуми про щастя знаходимо як у ранніх записах «Щоденника» 
В. Винниченка, так і в пізніших його нотатках. Усі вони характеризують 
широкий спектр поглядів митця на щастя як обов’язкову складову 
людського життя. Ця ж тема яскраво відбилася у «муженських романах» 
письменника та філософському трактаті «Конкордизм», які стануть 
об’єктами уваги в цьому розділі.

Дослідженням романів «муженського циклу» приділяли увагу 
Г. Сиваченко, характеризуючи текст роману в контексті світової історії; 



67

ВІЧ -НА -ВІЧ  З І  СВІТОМ

О. Чумаченко, вивчаючи авторські інтенції та наративні стратегії у 
прозі митця; М. Варданян, опрацьовуючи соціально-філософську 
проблематику романів В. Винниченка 1930-1940 рр.

Слід зауважити, що роман «Вічний імператив» – «Бог 
Господь Іванище» (попередня назва твору) – вперше був досліджений 
С. Погорілим, котрий вважає вихідною точкою початку роботи над 
твором 20 березня 1935 року, хоча згадки про задум нового твору 
В. Винниченком є у «Щоденнику» митця від 10 березня цього ж року 
[38, 68].

У романі «Вічний імператив», працю над яким письменник 
завершив у 1936 році, знаходимо ряд моментів, які дають підстави 
стверджувати про взаємопроникність щоденникових записів у текст 
твору.

Прикладом цього служить запис від 2 жовтня 1919 року: «Що 
про мене кажуть?», «Що скажуть про мене?» – це одна з великих сил, які 
посувають людину до тої чи іншої акції. Оцінка сучасників чи нащадків 
є одним з могутніх факторів поводження людини […] Але значна доля 
вчинків людини залежить також від страху оцінки після смерті […] Тим 
часом ми бачимо, як багато людей приносять в жертву свій сучасний 
добробут, спокій, сили, здоров’я і навіть життя для тої оцінки після 
смерти» [11, 399].

У романі ж ці записи мають таке перевтілення (далі подається 
наш переклад. – Ч. В.): «Від думки, оцінки сучасного Іванища (звичайного 
обивателя. – Ч. В.) залежить, скажімо, добробут окремого Івана. Слава, 
влада, популярність, «служіння людству», не завжди платонічні, 
у більшості випадків воно супроводжується великою частиною 
матеріальних та інших благ […] Але чому бідні Івани намагаються, щоб 
після їх смерті, коли ці блага вже не діють, їх не забуло це саме Іванище, 
нащадки, історія, покоління? Навіщо їм це? […] Та вони зазвичай 
найближчих своїх Іванів зневажають, а вже про дальніх і говорити нема 
чого […] А мільйони окремих Іванів роздушують задля «щастя людства», 
як тарганів, щоб майбутні Івани могли сказати: «Ось колись існував 
Ленін». Більше ні для чого ж. Щоб його записали в історію» [1, 20].

Цікавим видається й залучення до тексту роману щоденникових 
записів ще з 1919 року про інстинкт життя і самозбереження: «Чи це 
продовжений інстинкт життя, який прагне безсмертя? Чи все ж таки 
основа такого поводження полягає в сучасних інтересах? Свідомість 
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майбутньої оцінки дає вже тепер певне чуття задоволення, втіхи, чуття 
високої оцінки себе тепер, оцінки перед самим собою» [11, 399-400]. У 
тексті роману ця ж думка знаходить своє відображення таким чином: «Є 
суто внутрішня нагорода, найблагородніша, найчистіша і найвірніша. 
Це почуття, яке нагадує людині, котра глибоко і беззаперечно вірить у 
більшу корисність і необхідність власного служіння колективу. Це та 
нагорода, за яку люди віддають своє життя і йдуть на страшні муки […] 
Людину здорову, з правильно розвиненими обома інстинктами (індивіда 
і колективу. – Ч. В.) зовсім не треба змушувати до самопожертви, якщо 
це йому здається потрібним для колективу. І не треба такій людині 
ніяких аплодисментів, орденів і криків. Їй достатньо усвідомлення 
необхідності і великої користі від її самопожертви. Це їй приносить 
таке почуття гордості, повноти, таке почуття особливої значущості, 
потрібності колективу, що вона повністю перемагає почуття туги, 
страху, в яких її переконує інстинкт самозбереження» [1, 59].

У романі зустрічаємо слова, які належать персонажам твору 
і розкривають прагнення та мрії самого В. Винниченка про щастя 
для всього людства: «Це ніяка ні сила, ні багатство, ні влада, ні 
навіть здоров’я, а рівновага всіх сил, їх погодженість, це все той же 
універсальний закон, що діє у всесвіті» [1, 52].

Попередній уривок роману перегукується з твором 
В. Винниченка, написаним раніше, у 1924 році – «Сонячною машиною», 
а також «Щоденником» письменника, який стверджує, що єдиною 
ціллю, змістом і рацією існування всього сущого є почування повноти 
і гармонії всіх сил, прагнення жити і отримувати від життя найвищу 
насолоду [11, 288].

Хтось із Винниченкових героїв вбачає щастя у вільній праці 
на благо людству, хтось – у задоволенні власних честолюбних амбіцій, 
інший знаходить його у спокої та душевній рівновазі тощо. Однак 
зароджується ця думка ще в «Щоденнику» В. Винниченка: «Способами 
досягання цієї мети в різних індивідуумів, різних груп, кляс, народів 
і в різні епохи служать різні засоби: релігія, влада, багатство, наука, 
кохання, любов, мистецтво […]. І що складніше життя, що більше 
факторів впливає на гармонію сил людини, то трудніше стає саме 
щастя» [11,  288-289].

У цьому контексті варто приділити увагу ще одному роману 
В. Винниченка «муженського циклу» – «Лепрозорію». С. Погорілий 
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стверджував, що робота над написанням «Лепрозорію» тривала «шість 
місяців і вісім днів. Потрібно ще додати, мабуть, стільки ж часу на 
опрацювання твору» [35, 68], у своєму дослідженні він висловив 
припущення, що поштовхом до написання роману став «тяжкий 
психологічний стан письменника в умовах суспільної ізоляції» [35,  68].

Проте задум створення нової письменницької речі, на думку 
Т. Маслянчук, прийшов до В. Винниченка набагато раніше – майже 
за 15 років до початку роботи над романом. Дослідниця наводить 
щоденникові роздуми письменника про шкідливість «трупоїдства» та 
образи «трупоїдів»: «Прохід у ліс […] Трупи сосен у лісі і метушня 
людей. Люди все оббирають трупи і живуть ними: звірят, тварин, 
дерев, рослин. Трупоїди» [12, 176]. Тож, за свідченнями Т. Маслянчук, 
провідною ідеєю твору «стало розгортання і поширення Винниченкової 
соціально-філософської концепції реформи людства» [33, 139]. 

У монографії дослідниця, апелюючи до «Щоденника» 
В. Винниченка у контексті аналізу роману «Лепрозорій» С. Погорілим, 
свідчить, що матеріал для творення автор відшукує в життєвих 
реаліях: «У щоденникових записах Винниченко побіжно згадує про 
двох своїх сусідок, що їздили до Парижа у пошуках праці. Котрась із 
них, на думку дослідника, могла стати праобразом романної героїні» 
[33, 139-140]. Додамо до цього: у «Щоденнику» існує реальний факт 
працевлаштування Розалії Яківни у будинку багатої 65-річної леді, 
котра була на порозі смерті (записи за грудень 1936 року), і знайшов 
своє сюжетне відображення в романі «Лепрозорій» [33, 140].

Роман «Лепрозорій» мав другу назву – «Прокажельня», 
в «Щоденнику» письменника про цей  факт згадується: «Прокажельня» 
– так вирішено на Вищій Родинній Раді дати назву замість руської 
«Лепрозорій» [17, 111], був написаний письменником майже за два 
літніх місяці 1938 року у садибі біля Мужена – «Закутку».

Про роботу над романом свідчать щоденні нотатки митця за 
липень-серпень 1938 року: «Початок «Лепрозорію» [17, 107], «Рушив 
у далеченьку дорогу – писати «Лепрозорій»: мушу йти швидко, бо, 
можливо, знов Іванище (відчувається зв’язок з попереднім романом, 
написаним у 1936 році, «Вічним імперативом». – Ч. В.) покличе 
до Америки (про задум подружжя Винниченків впровадити ідею 
конкордизму між українцями в Америці, куди В. Винниченка було 
запрошено групою емігрантів. – Ч. В.). Отже, треба за ці два місяці 
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написати те, що для інших треба писати два роки. Яка вийде моя робота? 
Бідна, бідна! Коли б я міг присвятити їй два роки. Може, не така вже 
безнадійна вийшла б» [17, 107].

За життя В. Винниченко так і не здійснив публікації свого 
роману. У дослідженні Т. Маслянчук про цей факт ідеться: «[…] 
видавництва не погодились безкоштовно видавати роман, який, на їхню 
думку, не приніс би великого прибутку, до того ж вони побоювалися, що 
окремі пасажі «Прокажельні» викличуть критику. Обмеженість власних 
коштів не дозволяла Винниченкові здійснити видання самотужки […] 
Роман так і не був виданий за життя письменника» [33, 143-144].

Однак у 1999 році цей твір таки побачив світ у журналі 
«Вітчизна», а потім у 2011 році вийшов окремим виданням завдяки 
намаганням відомої дослідниці творів письменника експатріанського 
періоду – Г. Сиваченко.

Потрібно зауважити, що роман «Лепрозорій», після відомого у 
світі роману А. Жіда «Повернення з СРСР», порушив тему існування 
тоталітаризму в Радянському Союзі, де народ, змучений суцільним 
терором, змушений жити і творити комуністичне майбутнє.

У романі, котрий, на нашу думку, став витоком і робочим 
матеріалом для наступної, ґрунтовної праці В. Винниченка – 
філософського трактату «Конкордизм» – спостерігаємо велику кількість 
автобіографічного матеріалу.

Головна героїня роману «Лепрозорій» – молода дівчина, 
котра є водночас наратором у творі. Чому саме жінка сповідує ідею 
конкордизму і намагається привести людство до щастя? Відповіді на ці 
питання знаходимо в тих умовах, в яких опинився письменник: у цей 
час феміністичний рух у Франції та інших країнах Європи закріплює 
свої позиції, тому жіноче ім’я мало б викликати інтерес у читача; окрім 
того, як зазначає Г. Сиваченко [39], В. Винниченко розуміє справжнє 
призначення жінки – продовження роду людського, адже вона ще на 
рівні інстинктів внутрішньо не приймає війну і смерть, таким чином, 
саме жінка, яка прагне щасливого та здорового життя своїй дитині, й 
може глибше зрозуміти і щиро проповідувати нове вчення з властивими 
їй відданістю та любов’ю.

Припускаємо, що саме тому в перших рядках роману зустрічаємо 
головну героїню твору – молоду дівчину Івонну, котра дозволяла собі 
час від часу «ловити рибку», тобто фліртувати очима з чоловіками, які її 
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оточували. Це відбувалося не через її «непевну» та «зіпсовану» вдачу, а 
тому що вона дуже життєрадісна і весела дівчина, котра сприймала цей 
світ своїми чистими і незіпсованими різними суспільними пороками 
очима: «У мене є одна риса, яку чимало людей, напевне, назве поганою 
[…] чи на вулиці, чи в кіно, чи будь-де, я неодмінно «ловила рибку». Так 
про себе я зву полювання за чоловічими поглядами. Бо, справді, лови 
чоловічих поглядів подібне до ловів риби вудкою» [4,  6]. Тут же варто 
згадати «романи очима» з незнайомими жінками самого В. Винниченка: 
у «Щоденнику» є багато згадок про це [12, 110], [12, 111-112].

Однією з найважливіших рис героїні було погодження з собою, 
усі ситуації, які з нею відбувалися, дівчина обдумувала, звіряла «з 
собою» і лише тоді приходила до певного рішення. У В. Винниченка ж 
ідея «чесності з собою» і «погодження усіх елементів буття» є постійним 
і беззаперечним законом його світосприймання.

Ще одна з характерних особливостей Івонни – реакція на усі 
радості і негаразди життя – сміх: «Я на все реагую сміхом, навіть коли 
серджусь. Тільки, розуміється, є деяка відмінність в моєму сміхові. 
Коли щось не приємне трапляється, то я сміюсь голосно, навіть буйно, 
або глузливо, або вороже – в залежності від сили прикрости. Коли я маю 
щось дуже приємне, геть шаріюсь і сміюся тихенько, майже беззвучно, 
так що справляю подеколи вражіння, що з чогось чи з когось сміюся» 
[4, 13].

У Винниченковому «Щоденнику» теж знаходимо записи, 
що вказують на єдину вірну, за словами письменника, реакцію на всі 
негаразди долі – сміх: «Сміх – найкраща реакція на всі штовханини 
життя, це – ознака здоров’я і найкращий засіб лікування» [16, 97].

Автобіографічність у романі спостерігаємо в цілому ряді 
фактів: Івоннин батько купує хутір за іпотеку, виплачуючи її довгий 
час – у Винниченковому «Щоденнику» знаходимо записи про купівлю 
його «Закутка» за іпотечний кредит, який подружжя теж протягом 
довгого часу виплачує; Винниченки, пропагуючи конкордистське 
вчення, повністю перейшли на харчування сирими овочами і фруктами, 
прагнучи: «Зробити людство фруктоїдів замість труподів» [16, 92] 
– сім’я ж Івонни, після хвороби батька, теж змінила звичний спосіб 
годування: «[…] нас, дітей, з самого початку постановили годувати 
тільки сировиною» [4, 19]; Винниченкам довелося на своїй земельній 
ділянці важко трудитися, щоб виростити городину для власного 
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харчування, щоденникові нотатки стверджують, що подружжю 
доводилося по 8-10 годин «бешувати землю», щоб підготувати її до 
посадки насіння – Вольвени теж працювали на землі, дівчина розповідає 
про це професорові Матуру: «По щирості сказати, окрім роботи бешою 
[…] Ви знаєте. Що таке беша? Парижани, звичайно, не знають. Це такий 
тризуб, важка тризуба сапа, якою ми скопуємо землю» [4, 24] тощо.

Винниченкові конкордистські закони знайшли своє 
відображення в романі через життєві заповіді Івонниного батька: «Перша 
заповідь: ніде, ніколи, ні за яких обставин, ні в якому вигляді не їж м’яса 
жодної тварини. Друга заповідь: ніде, ніколи, ні за яких обставин не їж 
ніякої зеленини, ніякого фрукту, зерна чи гороху не в сирому вигляді 
(Себто, значить: нічого вареного, печеного, смаженого і так далі). Третя 
заповідь: ніде, ніколи, ні за яких обставин не вживай жодних наркотиків 
(себто, тютюну, вина, лікерів, одно слово, алкоголю, а також кави, чаю, 
нічого-нічого). Четверта заповідь […]» [4, 34]; спільним між головною 
героїнею роману і його автором, на нашу думку, є той факт, що Івонна, 
як і В. Винниченко у свій час, переймається питанням здобування щастя 
для усіх людей планети: дівчина, за завданням мільйонера Пужероля, 
проводить анкету, з’ясовуючи розуміння щастя представниками різних 
прошарків населення Парижу; у романі є також згадки про Л. Троцького 
– «першого лицаря перманентної революції» [4, 183] і троцькістів, у 
Винниченковому ж «Щоденнику» є подібні записи: «Бідний Троцький: 
колись він, виконуючи закон самооцінки, вважав, що він є центр усього 
революційного пролетарського планетарного руху. Якщо він перейшов 
у потойбічне існування, а не в цілковите небуття, і якщо має змогу 
спостерігати життя земної планети та що-небудь відчувати, то він 
повинен відчувати велику гіркість: планетарний пролетаріат навіть не 
знає про це» [20, 67].

Досить цікавими та дуже схожими постають перед читачем 
рядки роману «Лепрозорій» і трактату «Конкордизм», в них ідеться 
про особисте розуміння щастя кожною людиною. Так у романі Івонна 
проводить анкетування й отримує найрізноманітніші відповіді на 
питання: «Що таке щастя?» [4, 71-84]. У «Конкордизмі» цьому питанню 
присвячені цілі розділи: «Щастя» [5, 26-35], «Перешкоди щастю. 
Соціальна нерівність» [5, 35-51], «Перешкоди щастю. Релігія» [5, 51-66], 
«Конкордизм» [5, 66-68], «Мораль конкордизму і мораль дискордизму» 
[5, 68-75].
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Розкривають зміст філософського вчення – конкордизм – рядки 
роману «Лепрозорій», формулюючи його «погодженням сил, рівновагою 
їх» [4, 271], що втілюються в погодженості з природою, рівності, 
відкиданні релігійного способу думання і сприймання навколишнього 
світу тощо.

Не менш цікавими, тісно переплетеними з щоденниковими 
записами та рядками роману «Лепрозорій» є нотатки, які стосуються 
діяльності сучасних В. Винниченкові політиків: Сталіна, Гітлера, 
Муссоліні, Рузвельта тощо. Вони, «горішні прокажені», на думку 
головної героїні роману (що почасти збігається з думкою автора), 
«такі самі хворі й нещасні, так само повні втоми, дражливості, болів, 
страждання, туги, люті, одчаю» [4, 115], бо будують своє щастя на 
нещасті та стражданні інших – «нижніх прокажених».

Один із уривків роману «Лепрозорій», в якому йдеться 
про релігію як основну рису дискордизму (вчення протилежного 
конкордизму), сказано так: «[…] цей дискордизм, в’їдаючись у 
людство впродовж десятків, а то, може, й сотень тисяч років, став 
ніби його природою, і тепер є основою думання, віри й діяння навіть 
соціалістів та комуністів, себто людей, які щиро вірять, що вони – 
страшні революціонери й атеїсти» [4, 172]. Подібна думка має своє 
відлуння в трактаті «Конкордизм»: «Деякі групи людства, які називають 
себе антирелігійниками, атеїстами, визначають релігію як «опіум для 
народів». Ні, це визначення не відповідає фактам. На нашу думку, […] 
релігія є одною з форм загальної хвороби розладу сил (дискордизм), 
конкретніше: одна з форм вияву гіпертрофії егоїзму» [5, 65]. Про цей 
же гіпертрофований егоїзм, що є формою дискордизму, в «Лепрозорії» 
знаходимо: «[…] духовно також всі були хворі. І то хворі якраз на оту 
непомітну хворобу, на той улюблений професором дискордизм, а надто 
у формі роздутого егоїзму» [4, 209].

Ще одним, досить важливим, на нашу думку, є той факт, що 
головна героїня роману вирішує написати програму конкордизму і 
приходить до постанови – організувати конкордистську комуну, в 
якій реалізувати нову ідею: «Треба насамперед написати програму 
конкордизму, себто план боротьби з дискордизмом. Потім видати її 
[…]. І в кінці робимо заклик до читачів: хто поділяє нашу програму, 
той хай пристає до нашої конкордистської комуни» [4, 275]. Подібну 
акцію намагався втілити В. Винниченко протягом останніх десятиліть 
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свого життя. Розглядаючи записи, взяті з роману «Лепрозорій» та 
філософського трактату «Конкордизм», приходимо до висновку про 
автобіографічну природу наведених творів, їх тісний зв’язок з життєвими 
фактами, викладеними на сторінках Винниченкового «Щоденника».

Відомо, що філософський трактат «Конкордизм», який має по 
суті своїй утопічну природу (про це йдеться в дослідженнях Є. Лащика, 
Г. Сиваченко, О. Чумаченко, М. Варданян, В. Хархун), В. Винниченко 
писав протягом 1938-1945 рр., але матеріал до твору автор добирав 
набагато раніше – про це свідчать записи його «Щоденника» та роману 
«Лепрозорій», який став ніби «чернеткою», навіть, у певному сенсі, 
заготовкою для «Конкордизму» (термін «конкордизм» В. Винниченко 
визначає як систему всебічного духовного, правового, фізичного, 
матеріального, внутрішнього і зовнішнього узгодження між людьми на 
всій планеті).

У щоденникових записах підтверджується, що філософська 
категорія «щастя» цікавила митця протягом усього його життя – від років 
молодості, зрілості й до старості, а дослідники суспільно-політичного 
трактату «Конкордизм» – Г. Сиваченко, Є. Лащик, В. Хархун – у своїх 
роботах переконливо це доводять.

Для аналізу процесу написання твору щоденні нотатки митця 
мають неабияке значення, вони допомагають з’ясувати витоки твору, його 
задум і втілення, окрім того розкрити внутрішній стан письменника під час 
творення: його переживання, надії, розчарування, намагання реалізувати 
задумане, виправити те, що відразу йому не вдалося або не сподобалося 
тощо. Тому, звертаючись до трактату «Конкордизм», спробуємо з’ясувати 
названі вище моменти життєдіяльності письменника.

Аналізуючи щоденникові записи, зроблені ще в 1914 році, 
знаходимо нотатки про розуміння письменником справжніх цінностей 
людського життя: «Що є цінним в нашому житті? Які елементи складають 
щастя? Мені здається, ті, які потім, одійшовши вже в минуле, спосібні 
викликати в нас солодкий сум і тиху радісну печаль про минулого щастя. 
Ми не знаємо, чи було там щастя; ми тільки по цій печалі та сумові 
відчуваємо, що воно дійсно там було. Щастя чомусь в теперішньому не 
буває. […] Щастя є спосібність бачити свою власну радість ніби збоку. 
Через те воно й здається […] можливим тільки в минулому, через те, що 
може збоку, здалеку бачити себе й свою радість, пізнавати їх і раювати з 
того пізнання й бачення» [11,  119] (курсив наш. – В. Ч.).
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Точнішим і більш відвертим є запис, який продовжує розвивати 
тему щастя, датований 1915 роком: «Щастя і справжня радість не в 
безхмарності, не в непорушному стіканні ясних, безтурботних днів. 
Воно – у вічній прелюдії радости над стражданням, в безперестанній 
творчості й будуванні себе та своїх цінностей» [11,  154] (курсив наш. 
– В. Ч.).

Щоденникові записи, зроблені В. Винниченком у Ляйнці і 
датовані 1 жовтня 1919 року, доводять, що автор вбачає щастя не тільки 
в особистому задоволенні й погодженості в собі окремого індивіда 
(йдеться про особисте щастя), а й в суспільному втіленню цієї ідеї: 
«Усяке вчення про щастя, яке не має в собі соціального ґрунту, є по суті: 
1) глибоко егоїстичне, 2) ніколи не здійсниме, 3) служить на користь 
елементам дегенеративним і паразитарним» [11,399].

Єдиний «сенс і ціль людського існування» [5,  26] В. Винниченко 
вбачає в щасті, а те, в свою чергу, має складовими такі категорії: здоров’я, 
погодження з собою, мета життя – творення щастя, краса, чесноти, 
родинне щастя, радість і все приємне, що нас оточує. А основою 
будування щастя митець вважає головний закон – «закон погодженого 
взаємовідношення елементів буття» [5, 29] (курсив наш. – В. Ч.).

У контексті дослідження цієї філософської категорії варто 
відзначити такі нотатки в «Щоденнику» за 1921 рік: «Внутрішні 
(суб’єктивні) умови щастя. Відчувай кожну фарбу, лінію, звук, 
пам’ятаючи те, що це ж є елементи життя і неповторні моменти. Щодня 
будь з людьми таким, яким би ти був з ними перед смертю. Старайся 
якомога менше говорити про себе: казатимеш хороше, – будеш 
самохвальком і наганятимеш нудьгу; казатимеш погане, – здаватимешся 
нещирим та небезпечним хитруном і в щиріших людей викликатимеш 
нудьгу, а в нещирих подвійне хитрування» [12,  70].

Письменник-філософ визнає, що для власного щастя у великій 
мірі важить те, що скаже твоє сумління, а не амбіція, бо вона «як морська 
вода, – що більше її п’єш, то дужче пити хочеться» [12, 70].

Записи нотатника за березень 1924 року стали, на нашу думку, 
вихідним матеріалом для написання трактату «Конкордизм». Тож 
спробуємо провести текстові паралелі.

У «Щоденнику» знаходимо: «Але як визначити тему «щастя»? 
Що саме є змістом його? Взагалі мені здається, що один з гріхів людської 
абстракції – ця тема. Людський розум від природи, очевидно, має нахил 



76

ЧАСТИНА  ДРУГА

до монізму. (Чи не через те, що «один» легше, ніж «два», і «багато»?) 
Всю багатофарбність, багатосторонність життєвого потоку людині 
хочеться звести до однієї фарби, до одного тону, до однієї назви. І назву 
придумано: «щастя» [11,  317].

У «Конкордизмі» ж знаходимо перевтілення цієї думки: «Яка 
ціль нашого існування? Та й взагалі чи є якась ціль? Сама тема цілі 
чи не є тільки наша, людська тяма, потрібна нам для нашої людської 
діяльності? Яка ціль і логіка в тому, що одні планети мільйони років 
кружляють ув огні, а другі повні життя? […], але ми всі мусимо підлягати 
законові прагнення щастя» [5,  31-32].

Ще один запис «Щоденника» від 7 вересня 1928 року 
став вихідним матеріалом для трактату «Конкордизм»: «Щастя – 
рівнобіжна рівновага сил. Дієва гармонія сил […]. Рівнобіжність – це 
насамперед рух, активність, ціле вість. Старовинні шукачі щастя все 
завдання покладали в обороні від болю і страждання. Вони уникали 
всіх темних фарб життя, через те картина їхнього щастя була бліда, 
анемічна, монотонна. Саме щастя вже було злом і нещастям» [13, 560], а 
в самому трактаті ця підтема висвітлена у підрозділі «Що таке щастя?», 
де висновком стали слова: «Щастя є дієва рівновага і погодження 
сил» [5, 28] (курсив наш. – В. Ч.).

Автор системи будування щастя вважає, що «багатство, слава, 
здоров’я, кохання, розум і т. д. самі в собі ні кожна окремо, ні навіть всі 
разом, коли вони не погоджені з собою, щастя не дають. Тільки дієва 
рівновага цих цінностей і погодженість їх між собою та з силами зовні нас 
дає той стан, який ми можемо з цілковитим правом назвати щастям» [5,  29].

У «Щоденнику» про необхідність рівноваги сил є запис від 31 
січня 1931 року: «Закон рівноваги сил найкраще відчувається в чистій 
природі. Скинувши з себе всю «нечисту» обстановку (місто, кімнату, 
одяг), виставивши голе, «чисте» тіло під промені сонця, полежавши 
тільки чверть години, почуваєш, як входиш в якусь велетенську 
рівновагу сил, як колючі чи тяжкі моменти тривоги буття розтають, 
дрібнішають, зникають» [15, 52].

У своєму нотатнику автор з упевненістю заявляє про те, 
що конкордизм може дати велику кількість тем для майбутньої 
письменницької діяльності: «Так, конкордизм є велике джерело тем 
для писання з одною умовою: тому, хто хотітиме черпати з того джерела, 
треба мати здоров’я, розробляти зачерпане» [28, 81] (курсив наш. – В. Ч.).
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Підтвердження попередньої думки знаходимо в щоденникових 
записах періоду створення трактату, тоді авторові приходить на думку 
ідея написання нової великої конкордистської праці, що носила 
б назву «Історичний роман майбутнього», у якому письменник 
намагатиметься показати «сучасне життя, життя гострого пароксизму 
хвороби дискордизму з пункту майбутніх людей (яких я бачу, розуміється, 
конкордистами)» [18,  13].

Про дискордизм як явище протилежне конкордизмові 
знаходимо визначення в однойменному трактаті В. Винниченка, воно 
тісно перегукується із записами «Щоденника»: «З моменту катастрофи 
й переходу людства на інший, неприродний для нього спосіб життя, 
здорових людей на землі вже не було і немає. Всі мусили хворіти на 
хворобу розладу своїх сил, або як ми називаємо її: дискордизм (від 
латинського слова discordia, тобто розлад. – Ч. В.) […] І ця хвороба 
була і є не тільки в індивідів, але й у цілих колективів, як у фізичному їх 
бутті, так і в психічному» [5,  66].

Як було вже зазначено, роботу над обдумуванням та написанням 
філософського трактату «Конкордизм» В. Винниченко розпочав у 1937 
році. Про події, пов’язані з обмірковуванням нової праці, знаходимо 
щоденникові записи за травень 1937 року: «Робота, думання під час 
роботи, переміщення елементів землі і комбінування елементів в уяві. 
Таким чином конкордизм здійснюється. Щодня. І тому почування від 
кожного дня – повнота, цільність, радість життя» [17, 94]. Писати ж 
трактат В. Винниченко розпочав у червні 1937 року, про це він зафіксує 
у «Щоденнику»: «Початок писання програми конкордизму» [17,  95].

Автора захоплює процес творчості, він відчуває, що конкордизм 
дає йому величезне багатство, остаточно поєднуючи з природою, з 
Усесвітом, стає «джерелом постійної радости, повноти, важности й 
веселости життя» [17, 98], робиться «вірним товаришем, який заведе 
не в страхіття якесь, а в якесь нове, цікаве життя, або в якийсь вічний 
спокій небуття» [17,  98].

Іноді В. Винниченко дає волю своїй фантазії, намагаючись уявити 
конкордизм з його основними положеннями на початку ХХ століття, десь 
у 1908-1910 рр., тоді у «Щоденнику» з’являється відповідь автора на 
своє ж припущення: «Конкордизм у 1908-1910 році! Та мене б не тільки 
було арештовано царським урядом й засуджено на каторгу, але самими 
каторжанами забито й розшматовано за таке огидне вчення» [20, 66].



78

ЧАСТИНА  ДРУГА

Єдиною метою свого існування в названий період життя 
В. Винниченко вважає здійснення конкордистської акції, бо, за словами 
автора «Щоденника»: «Коли віра в неї уб’ється або відніметься яка-
небудь можливість її провадити. Тоді можна буде їхати на Кубанські 
степи (померти. – Ч. В.)» [25, 92].

Розпочати акт перетворення людства на конкордистів 
В. Винниченко вирішує з себе, змінивши свій звичний життєвий режим 
з годування. Про цей факт свідчить «Щоденник»: «Зробити людство 
фруктоїдів замість труподів, […] – це трудніше, ніж зробити революцію, 
провадити війну, реформувати всю політику й державу. Відняти в людей 
звичну отруту їхнього годування важче, ніж післати їх в окоп» [16, 92].

Нотатник містить ще цілий ряд записів, які продовжують 
висловлену автором думку про пропаганду нового способу харчування 
родиною Винниченків: «Маленька пропаганда собою фрукторьянства. 
Коха сказала якійсь натюристці, що вона їсть тільки фрукти. Сьогодні 
приїхала ціла група людей, щоб подивитися на нас і навчитися 
[…]. І коли вони побачили на власні очі тих, що самі роблять те, що 
проповідують, і роблять це так, що стає заздрісно, то люди загоряються 
бажанням теж так робити. А надто наш вигляд їх переконав. «Ваші тіла 
– splendids (з англ. – чудовий, розкішний. – Ч. В.)» [15, 67]. Тому постійне 
годування сирими фруктами й овочами, щоденні фізичні навантаження 
призводять до відновлення сил організму, посилення працездатності, 
тоді В. Винниченко занотує в «Щоденнику»: «Отже – наш спосіб 
життя, конкордизм, цілком себе на нас виправдовує» [16, 97]. Цей 
тихий, твердий, спокійний, рівний і радісний спосіб життя повністю 
задовольняє подружжя Винниченків, вони констатують, що «виконали 
конкордистську заповідь у такій важливій галузі: будь погоджений з 
природою і будь послідовний до кінця» [17, 107], тому й відчувають 
себе чистими перед природою і перед самими собою.

Ще один із багатьох записів засвідчує цілком певне рішення 
подружжя Винниченків мати конкордизм як зброю проти всього 
дискордистського, як захист від нього: «Постанова Найродради 
(Найвищої Родинної Ради. – Ч. В.): прикладати конкордизм до буденного, 
практичного життя, прикладати як зброю, як засіб переборювання 
труднощів і як захист проти навали життєвих дрібниць» [20, 67].

Пропагуючи нове вчення, В. Винниченко шукає різних шляхів 
для його поширення, у щоденних нотатках про це фіксується так: «А саме: 
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погодити особисті та колективні інтереси, організувати конкордистську 
санаторію. Лікування без медикаментів самими прадавнім засобами, 
конкордистським годуванням, спортом, масажем, купанням, сонячними 
купелями і т. д. Здається, такий початок конкордистської акції міг би 
вдатися» [24, 123].

Світові політичні події не могли не впливати на життя та 
діяльність митця. В. Винниченко часто відчуває біль та зневіру у 
власних силах, бо друга світова війна затягує у свій вир все більшу й 
більшу кількість народів різних країн, несе смерть і знищення людства. 
У «Щоденнику» знаходимо записи, що розкривають внутрішні змагання 
у В. Винниченка: «Хочеться іноді спакуватись і піти собі на Кубанські 
степи, і коли б не стара ненька-Україна та не немовлятко – конкордизм, 
то, мабуть, поїхали б ми у цю далеченьку останню подорож» [18, 10].

Ще одна ідея пропаганди конкордизму зафіксована в кількох 
записах «Щоденника» за серпень-вересень 1942 року. В. Винниченко 
обрав напрямком подальшої діяльності і «засобом реакції на всі капості 
життя, чи то малі, чи то великі» [20, 68] вислів – «Конкордизм і Україна», 
який є реакцією «на всякі прикрощі, великі чи дрібні, стриманість, 
покора, спокій. Будь у конкордизмі, готуй себе до переїзду з ним на 
Україну» [20,  68].

Не менш важливим для В. Винниченка постало питання 
почати популяризацію конкордизму з України (чи то європейської, чи 
то американської), при цьому автор зазначає у «Щоденнику», що коли 
конкордизм і може дати людству щось добре, то чому б «пропагатором, 
піонером цього добра не мала б бути українська нація?» [18, 19], яка, 
ставши упослідженою, занедбаною та поневоленою, можливо, сама з 
великою силою і запалом ухопиться за цю ідею і почне її впровадження 
з себе.

Часті сумніви у потрібності написаної праці переслідують 
митця: «Найродрада себе починає запитувати: оці сумніви в можливості 
успіху конкордизму чи не є початок її одвертання після захоплення? Чи 
не починає Найродрада дивитись на людей холоднішими очима? […] 
А чи схоче людство міняти свої наркотики (автор має на увазі людські 
слабкості – смачно їсти, спати, лінощі, пияцтво, паління тощо. – Ч. В.) 
на здоровість?» [23, 93]. Однак письменник знову переконує себе в тому, 
що те життя, яке було прожито ним за конкордистськими законами, було 
і є повним, глибоким, яскравим, тобто – щасливим.
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Після закінчення роботи над твором автор перечитував його 
разом з Розалією, котра завжди була першим читачем і суворим критиком. 
Проте найсуворішим критиком був сам В. Винниченко. Він намагався 
передбачити долю своїх творінь, віднайти зиск від них людському 
суспільству. Розмірковуючи про користь «Конкордизму», він фіксує 
у «Щоденнику»: «Закінчив читання «Конкордизму». Сьогодні мені 
хочеться думати, що все ж таки сталінізм дасть слово конкордизмові. 
Повинен бути дати, якщо війна і перемога демократій, дійсно, дасть 
світові перемогу демократії над диктатурою. І не може бути, щоб ця 
перемога не зачепила СССР, щоб там влада диктатури лишилась на глум 
усьому світові? […] Так, здається, тільки моє чуття «вбачає». А розум 
скептично посміхається: «А чому мусить так бути? А чому переможець, 
герой, геній, вождь Сталін, який силою своєї диктатури врятував СССР 
і ввесь світ од гітлеризму, муситиме відмовлятися од цієї чудодійної 
рятівної диктатури?» [20, 70].

Сподівання і надії В. Винниченка на поширення конкордист-
ського вчення в Україні та СРСР виразно постають із щоденникових за-
писів письменника, коли він відвідує знайомих на обіді у леді Ротермір 
(сусідки Винниченків, яка відзначалася радянофільськими поглядами. – 
Ч. В.) 29 лютого 1936 року: «Всі симпатики комунізму і навіть Москви 
[…] Всі бачать Москву і комунізм як конкордизм, а не як ленінізм чи 
сталінізм. І погодженість з собою, і послідовність, і щирість, і чесність 
з собою, і рівність» [16, 94].

З того часу В. Винниченка не лишає досить наївна, на наш 
погляд, думка про ознайомлення зі своєю програмою широкого кола 
українців у СРСР. А розпочати це ознайомлення родина Винниченків 
вирішує з самого Сталіна: «Виникає в Найродради навіть таке питання: 
чи не послати рукопис «Конкордизму» Сталінові? Чи не буде це 
даремною витратою часу? […] Хіба що для того, щоб подивитись, 
як саме самодержавнейший буде викручуватись із трудної ситуації» 
[23, 91].

Постійні сумніви, нерідко простодушні, щодо дозволу 
Сталіним пропаганди конкордизму на теренах України, яка входить до 
складу СРСР, виникають у В. Винниченка і відбиваються на сорінках 
«Щоденника» письменника: «Та чи можна об’єднати ці дві речі в одне, 
чи не стане питання «конкордизм чи Україна?» Чи не виявиться, що для 
того, щоб можна було б поїхати на Україну, треба було пожертвувати 
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конкордизмом? […] А сталінізм чи допустить конкордизм? Є багато 
підстав думати, що він його не схоче» [20, 69], або: «Найродрада все ж 
таки не хоче здати свої позиції «України». Вона все ж таки припускає, 
що Сталін при певних обставинах допустить конкордизм до СССР […] 
А коли ні, то не виключено, що буде навіть досить прихильно допущено. 
Отже […] «Конкордизм і Україна»!» [21,  97].

Відомо із щоденникових нотаток, що філософський трактат 
«Конкордизм» був відісланий В. Винниченком Й. Сталіну: «Поправки, 
додатки в «К» («Конкордизм». – Ч. В.) перероблено. Рукопис доведено 
до стану пересилки. Тільки ще один останній ретуш після Мирової 
Конференції і тоді його буде переслано до Москви на вирішення 
«Великого» (Сталіна. – Ч. В.) – з ним чи без нього?» [23, 90].

Продумавши усі можливі варіанти пропаганди конкордистського 
способу життя, запропонувавши усім частинам українства свою ідею 
і не знайшовши в них підтримки, Винниченки у листопаді 1943 року 
вирішують, що у випадку неприхильного ставлення СРСР до їхньої 
програми вони продадуть своє майно (і рухоме, і нерухоме) для 
виручення коштів на видання «Конкордизму», бо «Конкордизм уже 
пройняв її (родину Винниченків. – Ч.В.) до такої міри, що в’явити собі 
інше, без конкордизму, життя вона вже не може. Без конкордизму для неї 
є шлях тільки на «Кубанські степи». Отже, вона заздалегідь на все іде і 
все приймає і труднощі, і прикрощі, і неспокій, і глум, і ворожість, і 
невдачу, і страждання» [22, с. 122] (курсив наш. – В. Ч.).

Та й середовище українських емігрантів В. Винниченко називає 
дискордистським, бо вони «шукають «легітимної» причіпки, щоб 
одкинути конкордизм» [26, 62], відшукують у ньому то «екологічну 
катастрофу», то стверджують, що «базою його є «вигадка» і т. п. 

Отже, розуміючи неможливість здійснення акції впровадження 
і поширення конкордизму в еміграційному середовищі, В. Винниченко 
з сумом та образою за нерозуміння так дорікне своїм землякам: «Якщо 
коли-небудь конкордизм проб’є собі дорогу до людей і вони матимуть 
од нього яку-небудь користь, то в найменшій мірі ті люди будуть 
дякувати за це українській еміграції. Все, що вона могла зробити, щоб 
прибити цей рух, щоб одбити в мене всяку охоту шукання, всяку творчу 
конструктивну енергію, всяке бажання «лізти» в світову культуру з 
українським голосом, вона зробила все» [27, 110].

Передбачаючи повний розрив з українським колективом, 
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В. Винниченко почуває себе «викинутим з Іванища», але конкордизм 
стає опорою митцеві: «Вони» викинули тебе з колективу, хай так і це 
тяжко, це правда. Але ж колективу з тебе вони не викинули? Любов твою 
до Іванища, до України, до людства, ту любов, яка сповнює змістом твоє 
власне життя, яка робить його доцільним, вони не викинули з тебе? Ні, 
не викинули і викинути не можуть. Ну, так при чому тут смерть? Хоч 
би й викинений, погоджуй себе з колективом, зливай свій інтерес з його 
інтересами, свій біль з його болем, його радощі з своїми радощами і 
благо буде і довголітній будеш на землі» [17, 106-107].

Роботу над твором письменник продовжує і після того, 
коли офіційно був закінчений «Конкордизм» – у 1945 році, про це 
у «Щоденнику» за 1947 рік йдеться: «Необхідно зробити вставку 
в «Конкордизмі» в розділ про озброєння і мир. Треба виразніше 
підкреслити необхідність світової економічної федерації, як єдиного 
засобу унеможливити війну і в той же час установити єдину демократію 
на всій планеті. Знищити російський деспотизм» [21, 84]. Втілення 
цього задуму фіксує сам трактат, де зустрічаємо такі записи: «Очевидно, 
для цього треба, з одного боку, дати задоволення потребам усіх народів, 
а з другого, знищити нерівність і різність інтересів. Значить, треба 
встановити рівноправність, погодженість і спільність економічних 
інтересів. А конкретним і найкращим виявом цього принципу було б 
встановлення Світової Економічної Федерації, з єдиним планетарним 
господарським планом» [5, 207].

Час від часу в «Щоденнику» письменника з’являються записи, 
які ніби підбивають підсумки прожитого митцем життя. Одним із таких 
є запис від 30 березня 1945 року: «Я пройшов три фази боротьби за 
самостійність і незалежність української нації. Перша: боротьба за 
самостійність і незалежність в формі автономії України. Друга: боротьба за 
політичну незалежність в формі самостійної Української держави. Третя: 
боротьба за самостійність і незалежність в формі Республіки Радянської. 
Всі три форми незалежности й самостійности не дали української нації. 
Тепер я розпочинаю боротьбу за ту саму незалежність і самостійність у 
вищій формі конкордистській (підкреслення. – В. В.)» [23, 93].

Тож конкордистська концепція стала смислом подальшого 
життя В. Винниченка, а «Щоденник» дає нам підставу говорити 
про одержимість письменника цією ідеєю, так само як у свій час був 
одержимий В. Винниченко ідею «чесності з собою».
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У серпні 1947 року В. Винниченко ніби підсумовує прожитий 
період і аналізує позитивні та негативні сторони здійснення 
запланованої акції: «Так мої замахи зробити маленьку «конкордацію» з 
українським еміграційним колективом закінчується неудачею. Головна 
причина – між нами велика відстань, занадто бо далеко я вибіг наперед. 
Конкордизм і примітивізм, бідненький, старий націоналізм, голий, 
убогий, ошкірений, наїжджений, пройнятий ненавистю, керований 
набухлим хворим егоїзмом нещасних маленьких «вождів», як до нього 
підійти конкордизмові з його жалістю, з його цілком іншим розумінням 
світу?» [25, 99].

Вже зазначалося, що ідея Світової Економічної Федерації 
не вперше з’явилася у В. Винниченка на сторінках «Конкордизму», у 
деяких творах, написаних раніше, вона вже втілена письменником: 
або як задум сильної королівської влади, яка прагне змінити людство і 
привести його до щастя саме конкордистськими методами (наприклад, 
у романі «Вічний імператив» професор Брен намагається своїми діями 
та ідеями послужити Богу Іванищу, створивши єдиний світовий орган 
для коригування діяльності людства); або створення Федеративної 
Республіки Землі в романі «Лепрозорій»; або в пізніших творах: 
надання повної влади Організації Об’єднаних Націй – як про це йшлося 
в романах «Нова заповідь» та «Слово за тобою, Сталіне!».

У «Лепрозорії» головна героїня пропонує в майбутньому 
конкордистському суспільстві створити спочатку «Сполучені Держави 
Європи, Азії, Америки», а потім – «Федеративну Республіку Землі» 
[4, 298].

Розвиває тему створення Світової Федерації роман 
В. Винниченка – «Нова заповідь», у якому такий орган керування 
життям людства названо Асамблеєю Об’єднаних Націй, який допоможе 
відвернути війну і викорінити її взагалі з людської природи. 

У романі «Слово за тобою, Сталіне!» замисел Світової Федерації 
продовжує думку попереднього роману – «Нової заповіді», пропонуючи 
її представити людству власне Й. Сталіну через промову-проповідь 
Дев’ятого, про що йтиметься далі в нашому дослідженні.

Тож слід зазначити, що записи «Щоденника» митця знайшли 
своє відображення в трактаті «Конкордизм» і були своєрідним будівель-
ним («чорновим») матеріалом для твору, робота над яким не припиня-
лася В. Винниченком і після його закінчення та видання, і в той же час 
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у них відбивалися роздуми письменника, які виникали як до початку 
роботи і під час їх написання, так і після їх закінчення.

Аналізуючи записи «Щоденника» митця, можна простежити 
рух авторської свідомості від інтуїтивного, естетичного пізнання щастя 
і відповідного художнього вирішення цієї проблеми до нового сприй-
мання цієї категорії – філософського, раціоналістичного осмислення її, 
що глибоко, яскраво, повно і виразно відбилося в трактаті В. Винничен-
ка «Конкордизм».

Таким чином, після 30-их років тема щастя стає чи не найваж-
ливішою у творчості митця і до кінця життя захоплює письменника, ко-
трий шукає шляхи «зцілення» людства від усього негативного, отрима-
ного сучасною цивілізацією, та відшукує можливості зробити людство 
щасливим.

ВИННИЧЕНКОВА КОНЦЕПЦІЯ НОВОГО СВІТОУСТРОЮ: 
«ЩОДЕННИК» – ОСТАННІ РОМАНИ МИТЦЯ

Безперечним є той факт, що останні романи автора – «Нова 
заповідь» (1948) і «Слово за тобою, Сталіне!» (1950) цікавлять 
дослідників як з точки зору аналізу процесу творення їх автором, так і 
спробою розглянути спільну для цих праць ідею створення абсолютно 
нового суспільства. Для цього «Щоденник» є багатим джерелом 
інформації, яка дає змогу ширше і глибше простежити процес писання 
творів, здійснення заходів щодо їх редагування, перекладу, організацію 
друкування та визначити особливості Винниченкової концепції нового 
світоустрою, запропонованої автором у його останніх романах.

У контексті досліджуваних зв’язків між «Щоденником» та 
названими романами виникає потреба звернути більше уваги на роман 
«Нова заповідь», ідея якого тісно пов’язана з ідеєю роману «Слово за 
тобою, Сталіне!» і є витоком для створення останнього, про це було 
зазначено у передмові до роману, написаної В. Винниченком, де він 
зазначає, що обрав саме форму роману, щоб донести до читача сутність 
концепції колектократії.

Пропаганда В. Винниченком ідеї колектократії серед пересіч-
ного читача викликана потребою зупинити озброєння людства і можли-
вість початку нової світової війни, яка знищить сучасну цивілізацію. Ав-
тор «Щоденника» пропонує нову концепцію світоустрою і демонструє 
своє бачення виходу зі світової кризи в поширенні концепції колекто-
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кратії (тобто влади колективу над усіма формами власності) на теренах 
як країн капіталістичного, так і соціалістичного ладу.

У «Щоденнику» ж знаходимо згадки про роботу над названими 
романами. Як свідчать щоденникові записи, у червні 1948 року В. Винни-
ченко з ентузіазмом і надією береться до праці над романом «Нова запо-
відь»: «Нова заповідь» – 4. Здається, починаю входити в працю» [27, 109].

Проте кілька місяців потому (у жовтні 1948 року) щоденникові 
записи засвідчують, що той захват і піднесення, які панували на початку 
роботи, змінюються непевністю, зневірою та втомою. Причиною 
стають життєві обставини, в яких опинився не лише В. Винниченко, 
а й народи усієї Європи: «Коли от-от, завтра-позавтра вибухне війна і 
Європу заллє навала страхіття зі сходу, коли буде зметено всю цивілізацію 
людську на десятиріччя, то про які там літературні праці та ще такого 
суто актуального змісту може бути мова?» [27, 115]. Автор «Щоденника» 
починає вагатися у «вартості цієї роботи», виникає «сумнів, чи можна 
об’єднати дві цілі, поставлені мною: і соціально-політичний трактат і 
художній вияв деяких душевних станів людей» [27, 116].

В. Винниченко у своїх нотатках за жовтень 1948 року констатує, 
що задуманий памфлет перейшов у цілий політичний трактат і висловлює 
свої побоювання щодо майбутнього успіху його творіння [27, 116]. Але 
сила волі, погодженість з собою, цілеспрямованість і бажання до кінця 
довести розпочату справу творять своє – роман приходить до свого 
логічного завершення.

Герой роману «Нова заповідь» – Жан Рульо пропагує нову 
ідею досягнення миру і щастя для людства – так звану Нову заповідь 
(на противагу Старому і Новому Заповіту, що є у Біблії) – ідею творення 
соціалізму, котра проходитиме «по-маленьку, еволюційно, реформами, 
легенькими надушуваннями на шкарлупу капіталізму, одламуючи від 
нього клаптик за клаптиком» [6, 40] (Курсив наш. – Ч. В.), і має на меті 
«без зброї почати переводити приватну власність на засоби продукції на 
колективну», тобто «не націоналізація, а соціалізація, краще сказати: 
колектократія, себто – влада колективу» [6, 41] (Курсив наш. – Ч. В.). 
Про цю ідею, що була загрозлива і для капіталізму, і для «московського 
комунізму», В. Винниченко зафіксує і в щоденникових записах від 12 
листопада 1950 року, називаючи її «небезпечною» для чинного ладу і 
такою, що правлячі кола воліли б «краще війну і знищення цивілізації, 
ніж така ідея» [29, 121].
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У «Щоденнику» є ще цілий ряд нотаток, що переконують у тому, 
наскільки важливими стали щоденникові записи в роботі над романом 
«Нова заповідь». Одним із них став запис про створення ООН у 1945 році 
[23, 100] та її діяльність на благо утвердження миру на планеті, а в романі 
«Нова заповідь» надії на дієвість цього політичного органу фіксуються 
так: «Тому ми пропонуємо, – говорить герой роману Жан Рільо, – Асамблеї 
ряд законів, які сприяли б цьому способові […] коли більшість Асамблеї 
виявить оту віру в колектократію і волю до здійснення своєї віри, то вона 
створить необхідні закони, за це можна не боятися» [6, 45].

Ще один із уривків роману демонструє впевненість 
В. Винниченка у значущості дій та акцій ООН щодо впровадження 
колектократії: «Отут, […] мала б зіграти свою ролю колектократія. Вона 
могла б стати тим мостом, на якому обидва противники (Йдеться про 
капіталізм і соціалізм. – Ч.В.) могли б зійтися і подати один одному 
руки для створення миру, і не «довгого і справедливого», а просто миру, 
вічного миру на землі […] прийняття Об’єднаними Націями зобов’язання 
переводити по всіх країнах Землі господарство на колектократію» 
[6, 41]. І тут же наводимо щоденниковий запис В. Винниченка, котрий 
покладає надію саме на соціалістів, що зрозуміють цю ідею і будуть 
втілювати її в життя: «Найродрада всю вагу своїх надій спирає тепер 
на соціалістів – кому ж підтримати ідею колектократії, твореного без 
крови соціалізму?» [28, 69].

Важливим для дослідження текстових паралелей «Щоденника» 
та роману «Нова заповідь» є запис про відхилення, навіть заперечення, 
головним героєм твору збройної революції: «Збройна революція, Жаку, 
я повторюю, є самогубство. Зривання скелі капіталізму динамітом є 
небезпечне для самих нас і для всього людства […] Але чому не можна 
ту скелю знищити іншим способом? Чому не можна її підкопати з усіх 
боків і звалити в прірву минулого? Колектократія є отой підкоп» [6, 43].

А втім, і сам В. Винниченко у своїх нотатках раз у раз торкається 
теми боротьби за мир, усе його єство, уся його творчість покладена 
на цей жертовний олтар, бо часто з розпачем він пише: «Бідна моя, 
бідна «Нова заповідь», хотіла послужити мирові і ніхто не захотів її 
вислухати» [28, 74].

У щоденникових нотатках за грудень 1948 року спостерігається 
зміна настроїв письменника, в них відчутні позитивні нотки, це 
відбулося тоді, коли «Нову заповідь» схвально сприйняли перші читачі.
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Однак письменник постійно перебуває в стані невпевненості 
щодо оцінки художніх якостей праці, у «Щоденнику» є записи, які 
проливають світло на цей стан: «Коли б робити так, як робив Толстой, 
разів 15 переписати «Нову заповідь» і то протягом років, то, може, з 
цієї праці можна було б зробити щось путнє […] Очевидно, людство 
живе вже не тими темпами, якими жив Толстой. А тому і працювати 
повинно теж інакшими темпами» [27, 120]. Вагання: чи надрукують 
її, чи проігнорують, – постійно турбують автора, котрий, як будь-який 
митець, потребує визнання своєї творчості: «Як буде висловлюватись 
преса про «НЗ» (та й чи буде?), а «приватні» читачі її про саму ідею 
миру засобами колектократії не багато говорили. «Надзвичайно гарна 
книга», «виїмкова». А щоб довести ділом своє визнання, про це мови не 
було та й чи буде?» [28, 70].

Сумніви щодо вагомості цієї праці для суспільства були 
викликані тим, що подружжю Винниченків не відразу вдалося вирішити 
питання з друком роману. Тому щоденникові записи за квітень і травень 
пройняті невеселими настроями: «Найродрада констатує ознаки краху 
«Нової заповіді». Ніякого руху книги. Ніякого відгуку навіть тих 
людей, які повинні реагувати на неї з прихильністю, які обіцяли це 
(й навіть соціалісти)» [28, 71], або: «Я вже казав Косі й собі самому: 
неспокійний я чоловік, навіщо знову затіяв цю акцію з якоюсь там 
колектократією. Майже рік витрачав свої і Кохині сили на готування цієї 
чудної дисертації в формі роману і тепер мусимо її просувати в світ» 
[28, 72]; а після повернення дружини з Парижу, де вона перебувала 
у справі подальшої долі «Нової заповіді», В. Винниченко напише у 
«Щоденнику»: «Моє вражіння таке, що треба ще великих зусиль і 
сильних засобів, щоб усунути ті перешкоди, які стоять перед книгою. А 
їх у нас немає. Коли б була поміч колективу, коли б українська еміграція 
мала інтелектуальні і матеріальні сили, можна було б притягнути увагу 
французького суспільства до цього виступу українського імені. А в неї 
цих сил немає» [28, 73].

Кінцевим результатом вирішення долі «Нової заповіді» стали 
події вересня-грудня 1949 року, пов’язані з друкуванням роману, 
його розповсюдженням серед французького читача та представників 
української еміграції. Варто зазначити, що своєю появою на світ роман 
зобов’язаний Жоржу Рубису – французькому підприємцю, котрий 
використав «протекцію своїх комерційних друзів, які натиснули на 
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дирекцію фірми (Messagie Huchette – фірми, яка займалась виданням 
«Нової заповіді». – Ч.В.)» [28, 84], і як результат – роман був 
надрукований, це стало великою перемогою і самого В. Винниченка. 

Можливо, саме тому митець узявся до нової праці – роману 
«Слово за тобою, Сталіне!» – і мав на меті продовжити знайомити 
людство з концепцією трудової колектократії. У «Щоденнику» 
записано про це так: «Коли писав «НЗ» мав великі сумніви. От вона 
може бути кому-небудь цікава і корисна. Тепер пишу нову працю й таких 
сумнівів і вагань поки не маю. «Нова заповідь» виявила себе і цікавою 
і трохи корисною. Значить, ця нова робота виявить себе не цікавою й 
не корисною? Чого? Того, що менше маю вагань, що пишу з більшою 
певністю, що треба писати (підкреслення – В. В.)» [29, 102].

Про задум роману «Слово за тобою, Сталіне!» знаходимо 
у його передмові: «Основну ідею цієї соціально-політичної й мирної 
концепції, що пропонується в цій книзі, я виклав у загальних рисах у 
попередній моїй праці, що вийшла під заголовком «Нова заповідь» […] 
Розвиток ідеї цієї концепції й ставлення до неї різних течій громадянства 
в Союзі Радянських Республік я викладаю в оцій книзі – «Слово за 
тобою, Сталіне!» […] Зроблено цю працю з найбільшою об’єктивністю, 
якої вимагає велика мета всіх людей – мир на землі» [7,  97].

В. Винниченко береться до роботи над романом у грудні 1949 
року: спочатку обирає тему: «Вже починаю думати про назву праці. З 
усіх зупиняюсь на двох: 1) «Отже, що?»; 2) «Сталін і «терміти». А може, 
ще й третя сформулюється в процесі писання» [28, 85]; потім визначає 
вартість і потрібність твору: «Знову здається, що нова праця може мати 
якусь вартість. На жаль, ця вартість не довговічна, бо з недовговічною 
темою зв’язана – зо смертю Сталіна: з загибеллю большевизма книга 
загубить свій інтерес, якщо вона його взагалі матиме» [29, 102]; часто 
сумнівається у цінності свого писання: «Працюю, але з великим 
напруженням, з насилою над собою. Не того насила, що не можу чи не 
хочу працювати, а того, що не маю віри, що праця моя дасть суспільству 
те, що я вважаю за добро і про що пишу в цій праці. Французька опінія 
(політична), а за нею й світова зустріне її глухим мовчанням, як і «Нову 
заповідь» [29, 103].

І ось уже вимальовується справжня назва політичної концепції: 
«Здається, найкраща назва може бути: «Слово за тобою, Сталін!». Слова 
персонажа, взяті в лапки» [29, 104]. На наступний день – 5 лютого 
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1950 року В. Винниченко зафіксує у «Щоденнику»: «Слово за тобою, 
Сталін!». Здається, можна зупинитись на цій назві. Здається, вона 
формулює висновок усієї книги й зможе звернути на себе увагу читача» 
[29, 104]. 

Не менш вагомим для дослідження інтертекстуальних зв’язків 
«Щоденника» В. Винниченка з його романом «Слово за тобою, 
Сталіне!» є записи, які демонструють процес діяльності над створенням 
остаточного варіанту тексту твору: «Зроблено всі можливі виписки, 
поправки, додатки в доповіді Дев’ятого. І тепер знову починається 
гадання: матиме ця праця яку-небудь дію на хід світового божевілля, чи 
це – наївна, дитяча претензія, яка викличе сміх у дорослих людей, або 
зневажливе мовчання» [29, 108].

А в самому романі «Слово за тобою, Сталіне!» знаходимо 
рядки, що ніби розкривають попередню щоденникову думку: «Дев’ятий 
кожну вільну годину присвячував готуванню своєї доповіді Політбюро. 
За основу її був рукопис Іваненка з усіма головними його тезами» 
[7, 315].

Процес праці над твором продовжується «переписуванням», 
потім «перекладом начорно», «перередаговуванням», 
«переписуванням по-французьки», автора всякчас турбує думка про 
те, як би встигнути донести твір до людства, бо в цей час «політики 
волітимуть гідрогенну бомбу ніж колектократію» [29, 105].

Щоденникові записи березня, квітня і травня 1950 року 
свідчать про досить важку та кропітку працю над романом, бо автор 
часто сумнівається у потрібності роману, він обурюється тим, коли йому 
«підкидають думку» подати «Слово за тобою, Сталіне!» так, «щоб не 
було колектократії, а тільки термітизм, щоб читачеві було подано надію, 
що большевизм загине від термітів» [29, 106].

Робота над перекладом роману просувається швидко, але 
забирає багато сил і часу, у ці напружені для В. Винниченка години його 
дружина постійно допомагає йому. «Щоденник» фіксує ряд записів, 
що проливають світло і на співпрацю В. Винниченка з перекладачем 
французькою мову – Сесіль Перрі: іноді відбуваються сутички між 
автором і перекладачем, яка «конче хоче, щоб переклад був бездоганний 
і щоб не було в праці нічого зайвого» [29, 107], Сесіль із захопленням 
сприйняла цей твір і намагалася допомогти В. Винниченкові організувати 
друк його роману, після одного з її листів він занотує до «Щоденника»: 
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«Тепер після цього листа в Найродради спокійніше на душі: є хтось, хто 
буде турбуватися далі за долю книги, буде говорити з видавцями, давати 
їм рукопис, штовхати, буде якийсь догляд і рух. Спасибі милій Сесіль!» 
[29, 122].

Попри сподівання автора на друк його праці та намагання 
Сесіль Перрі, за життя митця роман так і не було надруковано. 
В. Винниченко розуміє причини нехтування його працею, вони, на 
думку автора «Щоденника», у «страху видавців перед евентуальною 
навалою комунізму», які вже повністю «дозріли до рабства» [30, 118] 
і перебувають у стані постійного страху, жаху та боязні за своє життя. 
Але для того, щоб видати книгу, «треба мати, дійсно, багато мужности 
французьким видавцям» [30, 115]. Розчаруванням і жалем за невдачу з 
виданням «Слово за тобою, Сталіне!» пройняті рядки «Щоденника» від 
22 лютого (за 12 днів до смерті письменника): «Щодалі, – то ілюзія зо 
«Словом» (Про роман «Слово за тобою, Сталіне!» – Ч. В.) і «Світовим 
миром» (Про останню статтю В. Винниченка «Світовий мир без бомб 
і барикад». – Ч. В.) являється цілком неможливою» [30, 121].

Отже, цілий ряд щоденникових нотаток письменника був 
реалізований на сторінках його останніх праць. При цьому певна 
кількість записів стала яскравим та самобутнім матеріалом, який 
втілювався у творах майстра слова, а інша – відбивала Винниченкову 
рецепцію подій суспільно-політичного та особистого життя, історичних 
фактів, особливостей творчого процесу тощо. «Щоденник» митця є 
красномовним началом, яке демонструє авторське бачення нового 
світоустрою в реалізації концепції трудової колектократії, що дасть 
можливість людству вийти зі світової кризи й мати щасливе майбутнє.

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС «ЩОДЕННИКА»
Публіцистична спадщина В. Винниченка, робота над створенням 

якої яскраво відобразилася на сторінках його «Щоденника», є вагомим 
внеском у розвиток української та світової публіцистики і відбиває «увесь 
спектр прозрінь і помилок Винниченка-політика» [38, 8], бо митець, за 
словами дослідника творчого доробку В. Винниченка – П. Федченка, був 
одним з «найуніверсальніших умів свого часу», він «охоплював ледве 
не всі ділянки духовного й політичного життя українського народу – 
його національно-політичних ідеалів, філософсько-соціальної ідеології, 
морально-естетичних засад, культурно-духовних потреб, історичного 
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призначення й місця в європейському та світовому співтовариствах, 
чиїми глобальними проблемами він також постійно переймався, 
пропонуючи їх вирішення, що здобували міжнародне визнання» [38, 7].

Безперечно, «невтомний політик, активний учасник 
національно-визвольного руху та найзнаменніших його акцій» [38, 7], 
В. Винниченко усе своє політичне життя піклувався то створенням 
політичних партій та їх програм, то заснуванням партійних періодичних 
видань, то формуванням перших державних інституцій в УНР, то 
роботою уряду в молодій Українській Народній Республіці. Усі ці 
процеси досить виразно постають перед читачами його «Щоденника».

Публіцистичні твори, написані письменником, різнотематичні: 
це статті, листи, звернення, заяви, відозви, присвячені чи літературі 
(«Філософія і етика Шевченка» 1913 р., «Открытое письмо к русским 
писателям» 1913 р., «Знаменна подія» 1923 р.,), чи політиці («В чем 
наша сила» 1915 р., «Птеродактили» 1916 р., «Українська Центральна 
Рада і ми» 1917 р., «Три тисячі шукачів» 1917 р., «Про завдання 
партії (УСДРП) в сучасну хвилю» 1917 р., «Братання чи просто 
вже братерство?» 1917 р., «Совітові Народних Комісарів» 1917 р., 
«Українська державність» 1920 р., «Не в усьому чесні з собою» 1920 р., 
«Справоздання з подорожи на Україну» 1920 р., «Новооткрытый 
народ» 1921 р., «Політичне шулерство» 1921 р., «Єдиний революційно-
демократичний національний фронт» 1923 р., «Поворот на Україну» 
1926 р., «За об’єднання усіх сил національного колективу» 1936 р., 
«Перед новим етапом (Наші позиції)» 1938 р., «Та, за яку змагались 
Гітлер, Сталін та інші» 1940 р., «Тайна Гітлеро-Сталінського союзу» 
1940 р., «Демісія сталінізму» 1947 р., «Була, є й буде» 1948 р., «Два 
спростовання» 1950 р.), чи пропаганді нової ідеї – зробити людство 
щасливим («До всіх українських груп і громадських течій, в еміграції 
сущих. Заклик групи українських конкордистів») 1947 р., чи боротьбі 
за мир («Світовий мир без війни, ні гарячої ні холодної. (Концепція 
трудократична (лаборократична)») 1951 р. та ін.

Дослідженню публіцистики В. Винниченка в різні часи 
приділяли увагу В. Бурбела, Р. Василенко, Ю. Гамрецький, І. Готуляк, 
С. Гречанюк, І. Ільєнко, М. Жулинський, Г. Костюк, С. Кот, Н. Крутікова, 
В. Кузьменко, В. Лозицький, Ю. Микитенко, Р. Міщук, Л. Павлюк, 
В. Панченко, О. Романчук, О. Слободанюк, дехто з них до своїх 
розвідок вибірково залучали щоденникові записи В. Винниченка, проте 
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ґрунтовної праці, яка б включала записи «Щоденника» й охоплювала 
один із важливих зрізів мистецького таланту – публіцистику, – до 
сьогоднішнього дня не маємо. Тому одним із завдань у нашому дискурсі 
стане дослідження публіцистичної спадщини митця за допомогою його 
«Щоденника».

Записи «Щоденника» подають відомості про велику кількість 
публіцистичного матеріалу, який або стає робочим матеріалом для 
майбутніх творів, або передає зміст тієї чи іншої публіцистичної праці, 
або ознайомлює із суспільними чи особистими подіями, пов’язаними з 
життям політика.

Є в публіцистичному доробку В. Винниченка велика кількість 
відкритих листів, у яких автор чітко, ясно, відкрито, без приховування чи 
замовчування реальних фактів розкриває свої погляди на певні питання 
літератури, мистецтва, політики, критики позицій своїх політичних 
опонентів: «Лист до українських робітників і селян» 1920 р., «Одвертий 
лист дрібного Буржуа» 1928 р., «Одвертий лист до М. Горького» 1928 р., 
«Лист до редакції» 1948 р., «Одкритий лист до Сталіна» 1933 р. тощо.

Щоденникові записи митця дають можливість з’ясувати мету 
створення цих праць, простежити процес їх написання, проаналізувати 
впливи оточення, яким піддавався митець у період роботи над 
публіцистичними творами.

Про одну з перших публіцистичних праць, присвячених 
філософським поглядам Т. Г. Шевченка, згадок у «Щоденнику» 
не знаходимо. Проте розвідка вражає глибоким знанням творчості 
українського письменника, поета, художника, котрий «ні думкою, ні 
словом, ні вчинком не зрадив себе» [31, 29], осмисленням моральних 
і філософських позицій митця, умілим аналізом громадянської позиції 
майстра слова.

Немає згадок у «Щоденнику» письменника про розвідку 
«Открытое письмо к русским писателям», де письменник розвінчує 
несправедливе ставлення російських письменників до українців – 
«хохлів», котрих зображають російські письменники у своїх творах 
недолугими, напівдикими та обмеженими, що була написана і 
надрукована вперше в російському часописі «Украинская жизнь» 
(Москва) у 1913 році та статтю «Птеродактили», написану і надруковану 
В. Винниченком у цьому ж часописі в 1916 році, що має на меті викриття 
справжньої природи російського шовінізму, його сутнісної натури, яка 
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прагне лише висловлювати свої умовиводи і воліє подати українську 
націю тільки малоросами, заборонивши мати українську школу, 
позбавити український народ своєї автентичності та самоідентифікації, 
Це можна пояснити тим, що письменник упродовж 1911-1916 рр. не вів 
постійних, систематичних щоденникових записів про ті публіцистичні 
твори, над якими тоді працював. 

У дещо пізніших записах, датованих 1916-1951 рр., основною 
ознакою щоденникових нотаток стала їх систематичність. Підтвердження 
висловленої думки знаходимо в щоденникових записах за 27 липня 1915 
року, де йдеться про статтю «В чем наша сила»: «Стаття – «В чем наша 
сила» для «Украинской жизни» [11, 200]. У цій статті, що була написана 
протягом двох тижнів – з 27 липня по 9 серпня 1915 року в Стокгольмі 
– про подальшу долю української нації, яка у складі Російської імперії 
втрачає можливість повноцінно розвиватися, а то навіть «підлягає 
повному знищенню» (Переклад. – Ч. В.) [3, 40]. Це відбувається через 
те, що «старший брат» (Автор має на увазі представників російської 
влади. – Ч.В.) починає боятися національно-визвольного руху, який 
розгортається в Україні. Автор статті стверджує, що «наша сила в нас 
самих» [3, 41], і єдина орієнтація подальшої діяльності простого народу 
та національно-свідомої інтелігенції – українська, вона повинна бути 
дієвою, активною, творчою.

У «Щоденнику» від 23 січня 1917 року є згадки про статтю 
«Лупайте сю скалу», написану В. Винниченком для молоді, яка була 
надрукована в ч. 11-12, 1915 році в журналі «Украинская жизнь», і 
стала відповіддю групі студентів, котрі звинувачували автора у зраді 
українській літературі (В. Винниченко мав цілий ряд публікацій 
російською мовою), на їхнього «Листа томських студентів». У цій статті, 
за словами Г. Костюка, вміщеними у примітках до «Щоденника», митець 
викривав почуття меншовартості, примітивізму і відірваності від життя 
сучасної молоді, застерігав від шовінізму і плаксиво-мрійності, радив 
бути ближчим до народу, до його щоденних потреб.

Не стояв осторонь В. Винниченко-публіцист і тоді, коли 
мова йшла про організацію та видання різноманітних україномовних 
часописів, бо слово – то велика і могутня зброя, в руках умілого воїна вона 
може послужити прекрасній меті – звільнення народу від соціального 
і національного гноблення. У «Щоденнику» письменника за лютий-
березень 1920 року є згадки про його активну роботу над виданням 
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тижневика «Нова доба»: «Починаємо «Нову добу» (Політичний, 
економічний і науковий тижневик. – Ч. В.). Остаточно стався поділ на 
два фронти. Навіть есери центральної течії стали на радянський грунт. 
Порозумнішали і стали ми революціонерами, та чому тільки з таким 
шкідливим запізненням?» [11, 414].

Незважаючи на матеріальну скруту, В. Винниченко не полишає 
ідеї прислужитися народу як не України, то інших країн задля здійснення 
великої мети – щастя для всього людства, а особливо – українству. 
Один із записів за 11 липня 1947 року демонструє намагання автора 
«Щоденника» створити такий друкований орган, у якім надати різним 
представникам української еміграції можливість вільно висловлювати 
свої думки: «Ідея журналу «Парламент України». Журнал, у якому, як на 
трибуні всякого парламенту вільної демократичної країни, мати б голос 
представників всіх течій українського еміграційного громадянства, від 
крайніх лівих до крайніх правих» [17, 94].

У щоденникових записах 1917 року знаходимо відомості про 
ряд написаних В. Винниченком статей політичного спрямування. 
Навесні 1917 року виходять розвідки, присвячені створенню урядових 
структур нової Української держави; про створення Української 
Центральної Ради і формулювання її призначення йдеться у статті 
«Українська Центральна Рада і ми», надрукованій у робітничій 
газеті 25 квітня 1917 року. Автор публікації визначає УЦР як «орган, 
створений Національним Українським Конгресом, на якому були 
представлені всі течії організованого українського громадянства, як 
партійні, так і професійні та культурні», він став парламентом молодої 
держави, котрий є виразником інтересів усіх членів українського 
суспільства, не тільки селянства, інтелігенції, а й робітництва, якому 
представники влади ставлять собі «в обов’язок всіма засобами здобути 
[…] забезпечення найлегших, найкорисніших йому форм матеріального 
і духовного розвитку» [10,  260]. Цю тему продовжує публікація 
редакційної статті до «Робітничої газети» від 22 червня 1917 року, що 
має назву «Центральна Рада України», в ній В. Винниченко з надією 
зафіксовує наявність примирення між українськими і неукраїнськими 
групами, що може призвести до подальшого поєднання їх у справжній 
дієвий орган держави – Центральну Раду України, котра зможе плідно і 
цілеспрямовано працювати на користь українському суспільству.

У квітні цього ж року В. Винниченко пише статтю, що вийшла 
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друком у «Робітничій газеті» 18 квітня – «Три тисячі шукачів», в ній 
ідеться про організацію українського війська, що утворилося спонтанно, 
несподівано і викликало тривогу в «руських товаришів». Автор статті 
впевнений у потрібності такого державного утворення, як український 
полк, що потім переросте у Збройні сили держави. Політика обурює 
той факт, що на словах «російські товариші» говорили про можливе 
утворення «добровольчих українських легіонів», а насправді – дуже 
хвилювалися цією подією: «Та ви ж цим розвалите всю армію, – казали 
їм руські товариші, – солдати і офіцери» [9, 262].

Події 1917 року були дуже непростими, часто наповненими 
непорозумінням між політичними діячами, у цьому контексті варто 
згадати про розлад у стосунках між В. Винниченком та С. Петлюрою, 
котрий обіймав посаду військового міністра. Тому 6 липня 1917 
року В. Винниченко відсилає «Лист генерального Секретаріату до 
військового міністра «Про функції Центральної Ради», в якому чітко 
фіксуються основні установки щодо подальшої діяльності військового 
міністра: обов’язкового обліку усіх агентів та службовців, які виконують 
державно-краєві та військові функції, при цьому Центральна Рада має 
право вимагати від військових властей відкомандировувати до них тих 
осіб, у яких є необхідність, незалежно від їх чинів.

У щоденникових нотатках за листопад 1918 року [11, 305] 
В. Винниченко зафіксує спостереження, яке потім знайде своє втілення 
в політичній історії нашої країни доби УНР. Цей запис стосуватиметься 
С. Петлюри, котрий зі своїм «отаманством», на думку В. Винниченка, 
не міг бути справжнім лідером через свою амбітність, політичне 
невігластво та нестримне хворобливе бажання влади. Щоденникові 
записи подають велику кількість свідчень далеко не позитивного 
ставлення В. Винниченка до С. Петлюри, однак до цього питання ми 
звернемося у наступному розділі, щоб пролити світло на складні та 
суперечливі стосунки між українськими політиками. 

У нелегкі революційні часи 1917 року, беручи активну участь 
у функціонуванні кабінету міністрів УНР, відчуваючи загрозу своєму 
життю та здоров’ю, В. Винниченко, з тугою за улюбленою літературною 
працею, у своєму «Щоденнику» передасть усю непевність ситуації, в 
якій опинився уряд молодої держави [11, 272-273]. Це був нелегкий 
період життя для всього українського народу, письменник пояснює це 
тим, що «ми всі – дитяча нація. Ми щойно вилупились і на нас тільки 
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жовтенький пушок державности в куточках дзьобиків» [11, 273], через 
брак такого роду досвіду він «падає від утоми, знесилля, від свідомости 
нашої історичної непідготовлености» [11,  274], але політик намагається 
вдавати, що має невичерпні сили і абсолютно впевнений у майбутній 
перемозі.

В. Солдатенко, досліджуючи діяльність В. Винниченка доби 
УНР та уряду Директорії, зазначає, що В. Винниченко як політик був 
непідготовлений, а тому часто помилявся у виборі певного політичного 
курсу, проте його аж ніяк не можна звинуватити у нещирості намагань 
послужитися своєму народові та його державності.

У «Щоденнику» В. Винниченка-публіциста є дуже важливі, на 
нашу думку, нотатки, які стосуються тритомної праці про політичну 
історію України доби УНР: Центральної Ради, Директорії, Гетьманщини 
та Отаманщини – «Відродження нації».

Щоденникові записи фіксують матеріали, які були взяті 
за основу В. Винниченком для створення політичного трактату 
«Відродження нації» [11, 193-194]. Вони розкривають державницьке 
мислення політика, нестримне бажання створити досконалу державну 
структуру.

Про формування національної свідомості українського народу, 
що проходить у складних політичних перипетіях, і тому часто викликає 
у політика незадоволення та роздратування, знаходимо у «Щоденнику» 
за 29 грудня 1918 року помітку: «Нема у нас нації. Є темний, осоловілий 
від усяких історичних дурманів народ. Ми хочемо зробити його 
нацією, а він скоса дивиться на наші маніпуляції й сердито бурчить 
[…] А національна несвідомість, темнота, очманілість нашого народ 
повторюється щодня, а тому повторюються всі явища, що походять з 
цієї основної причини» [11,  309].

Політик упевнений, що інтереси робітництва не можна ставити 
вище інтересів селянства, політична та економічна діяльність нової 
держави повинна так рівноцінно впроваджуватись, щоб враховувалися 
інтереси усіх класів і прошарків населення: «Наша нація може 
відродитись тільки тоді, коли буде привернено інтереси селян до 
національної ідеї, коли відродження держави буде робитися в їхніх 
інтересах» [11, 369].

А відбуватися відродження має шляхом поширення освіти, 
побудови своєї – української – школи, в чіткій організації народного 
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господарства, економіки, політики тощо: «Очевидно, відродження 
нації мусить іти крок за кроком, здобуваючи одну позицію за другою» 
[11, 372]. 

Політик намагається проаналізувати діяльність Кабінету 
Міністрів і свою власну протягом майже двох років перебування біля 
керма держави щодо відродження української нації, його бентежить 
думка про недостатню свідомість народу в боротьбі за свою державність: 
«Не може бути, щоб ці два роки колосальної роботи над усвідомленням 
нації всякими способами – книжками, газетами, міністерствами, 
виборами, німцями, гетьманом, большевицькими контрибуціями, – не 
може бути, щоб це не дало народові свідомости!» [11, 372].

В. Винниченка не залишають думки про невисокий рівень 
сформованості української нації, про ті складні воєнні умови, в яких 
перебуває Україна, про недостатню кількість військових для її захисту, 
про низький рівень підготовки політичних і воєнних кадрів, про 
недостачу харчування та інших негараздів, які впливають на політичну 
ситуацію: «А я скаржусь, що нема нації, нема того народу, який за своє 
національне існування знайшов би і офіцерів порядних. І чоботи, і 
набої» [11, 314]. Політик розуміє, що в даний момент потрібно знайти 
можливості, щоб «вивезти ту нещасну українську інтелігенцію, яку 
большевики розстрілюватимуть по вступі в Київ» [11, 314]; віднайти 
сили і бажання для подальшої боротьби, «збираючи крихітки нашої 
нації, зліплюючи їх докупки, в «кулак», щоб ударити ним по ворогові» 
[11, 314].

У травні та червні 1919 року письменник, перебуваючи за 
кордоном у Пінкенкоґелі, а потім у Земерінґу, занотує до «Щоденника» 
рядки, сповнені розпачу, туги і тривоги за майбутнє свого народу: «Бідна 
моя нація! Бідний, затурканий, вічно-ограбований, задурений народе 
тихої, широкої рівнини, там над Дніпром, біля тихих гір його» [11, 355].

Саме тоді у В. Винниченка виникне, а потім на певний час 
утвердиться свідоме переконання у можливості подальшої співпраці 
Української держави з більшовиками [11, 356-357]. Проте подальші 
історичні події довели хибність такого рішення – В. Винниченко згодом 
змінив свою думку щодо подальшої співпраці з більшовиками, котрі 
намагалися прийти до поставленої мети, використовуючи жорстоку 
диктатуру і всеохоплюючий терор, які завжди заперечувалися і 
відкидалися українським політиком.
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Перебуваючи в Земерінґу, В. Винниченко намагається 
надолужити втрачений для літератури час. Як свідчать щоденникові 
записи, у червні 1919 року письменник працює над повістю «По той 
бік», в цей же час в нього виникає задум написати твір про історію 
української революції: «Кінчаю «По той бік». Хочу писати щось 
подібне до історії української революції. Не знаю, що з того вийде. 
Працюється поки що добре. Охоплює жадність. Хочеться надолужити за 
ці роки мовчання» [11, 358]. Через місяць після цитованих вище записів, 
тобто 1 серпня 1919 року, знову з’являється в «Щоденнику» згадка про 
роботу над політичним трактатом: «Я пишу історію відродження 
нашої державности в 1917-1919 роках. Таку саму історію пише багато 
українців. Чи не зробимо ми нудною цю історію для українського 
читача?» [11, 364] (курсив наш. – В. Ч.).

Щоденникові нотатки стають незаперечним доказом того, що 
В. Винниченко багато часу і уваги приділяв обдумуванню та праці над 
створенням великої кількості публіцистичних творів. Записи, зроблені 
ним у Відні 28 серпня 1919 року, на думку Г. Костюка, правдоподібно 
демонструють, процес творення письменником або спогадів «Відродження 
нації», або нотаток до доповіді на тему української революції. 

Роботу над першою частиною трактату «Відродження нації» 
автор закінчив восени 1919 року і намагався скоріше видати її, щоб 
швидко приступити до написання другої частини праці. У «Щоденнику» 
митця про це є записи, зроблені у Ляйнці 14 жовтня 1919 року: «Тим 
часом постараюсь видати першу частину «Відродження нації» Добре 
було б, коли б устиг хоч написати до свого від’їзду й другу частину» 
[11, 403]. Ще одна згадка, але вже про закінчення писання В. Винниченком 
«Відродження нації» є у записі «Щоденника» від 3 лютого 1920 року: 
«Кінчаю «Відродження нації». Рахував, що аркушів на 10 вийде роботи, 
а вийшло на 70. Стомився» [11, 411].

Про політичну ситуацію в Україні та Росії у червні-серпні 
1920 року, коли політик перебував у Москві, намагаючись провести 
переговори з більшовиками про подальшу політичну та економічну 
співпрацю України з Російською Федерацією, йдеться на сторінках 
«Щоденника» письменника. У цей час щоденникові нотатки подають 
відомості про написання Винниченком кількох важливих листів та 
документів до Леніна, «Листа до українських робітників та селян», 
«Докладної записки» до ЦК РКП тощо.
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У щоденникових записах є згадки про написання 
В. Винниченком досить наївного, на нашу думку, листа В. Ульянову 
(Леніну), в якому йшлося про політичну та соціальну співпрацю 
українського та російського народів у боротьбі проти буржуазного, 
контрреволюційного польсько-українського союзу [11, 432-433]. За 
таких умов В. Винниченко готовий був приступити до політичної 
діяльності, щоб «спинить елементи ворожі проти сучасного уряду й 
ослабити петлюрівщину» [11, 433].

Написавши «Докладну записку» до ЦК РКП, про що йдеться у 
«Щоденнику» за 9 червня 1920 року, В. Винниченко прагнув з’ясувати, 
«яку позицію він займає в українському питанні: чи ту, що висловлена в 
резолюції з грудня 1919 року, чи єдинонеділимівську? Коли першу, то я 
пропозиції приймаю і охоче йду на всяку працю. Коли другу, то я вважаю 
свою участь в уряді неможливою» [11, 435]. Відповіді на цю «записку» 
В. Винниченко так і не отримав (про неї є щоденникові згадки за 11, 15 
та 16 червня 1920 року).

У «Щоденнику» раз у раз знаходимо замітки, які демонструють 
написання публіцистичних праць В. Винниченком. Наприклад, у записах 
за 1921 рік маємо: «Хмарно. Туман, з проблисками сонця. «Сподівання 
руської контрреволюції» – 3» [12, 26] – це стаття про російські 
емігрантські партії і групи, надрукована в «Новій добі» 12 лютого 
1921 року; «Хмарно. Туман. «Політичне шулерство» [12, 26] – стаття з 
приводу листа Х. Раковського, котрий коментує від’їзд В. Винниченка за 
кордон як акт «капризного литератора», яка була надрукована в «Новій 
добі» 19 лютого 1921 року.

У щоденникових записах 1922 року є згадки про роботу 
В. Винниченка над створенням статей, що відбивали позиції політика 
щодо певних суспільних питань: «Єврейське питання на Україні» 
[12, 139]; «Українське питання» (для американського журналу) 
[12, 140]; є також згадки про ненадруковану, через її незавершеність, 
статтю «Новооткрытый народ» [12, 140]; «Про класовий суд руських 
комуністів» [12, 141]; про публіцистичну розвідку, яка, ймовірно, 
залишилася тільки на стадії задуму і не була завершена автором, 
відома зі «Щоденника» під назвою «Нація в небезпеці» [12, 155]. 
Тобто можна з упевненістю говорити про «Щоденник», котрий став 
джерелом витоків та задумів публіцистичних творів, які письменник 
реалізував у своїй творчості.
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Дають відомості про роботу В. Винниченка над публіцистичними 
творами (від їх задуму і до реалізації) записи «Щоденника» за 1923 рік. 
У Нотатнику знаходимо: «Український Революційно-Демократичний 
Фронт» – 2. Обдумування – 2» [12, 172] – це була стаття, яка закликала до 
об’єднання українських революційно-соціалістичних антибільшовицьких 
сил (цей задум був втілений у 1925 році у формі недовго існуючого 
Українського Революційно-Демократичного Союзу), розвідка була 
надрукована в часописі «Нова Україна» ч.1-2, у 1923 році під назвою: 
«Єдиний революційно-демократичний національний фронт».

Нотатки письменника за 1926 рік містять інформацію про 
написання ним брошури публіцистичного спрямування, що мала назву 
«Поворот на Україну» [12, 185] і була опублікована в Пшебрашам восени 
1926 року.

Щоденникові записи автора вміщують факти, які проливають 
світло на певні суспільно-політичні стосунки його з рядом відомих 
українських діячів: на початку 1928 року В. Винниченко відповідає 
«Одвертим листом Дрібного Буржуа» [13, 473] на критику А. Річицького 
та М. Демченка (стаття «Винниченко в політиці й літературі»), котрі 
провадили в Україні так звані «суди над Винниченком», називаючи 
останнього «ворогом народу». Лист був надрукований у газеті «Українські 
Вісті» в Парижі 10 березня 1928 року, у ньому публіцист викриває 
справжню сутність російських комуністів. У «Щоденнику» автор запише 
про це так: «Писання «Одвертого листа дрібного буржуя». Не думаю, що 
Річицькі та Демченки будуть у захваті від нього. З другого боку думаю, 
що й ті, які вичитають з нього ворожість до комунізму, будуть розчаровані. 
Але одна річ це ворожість до комунізму, а друга ворожість до барабанів-
головотяпів з комуністів» [13, 473]. 

На сторінках «Щоденника» митця є згадки про задуми тих 
чи інших публічних звернень до відомих громадсько-політичних 
діячів того часу. Досить цікавим для дослідження стають щоденникові 
нотатки, присвячені написанню відкритого листа М. Горькому. Про факт 
виникнення задуму створити відкритий лист російському письменнику 
стала ситуація, коли В. Винниченко дізнався про справжнє ставлення 
М. Горького до української мови, котрий у зверненні до російських 
письменників з неповагою назвав її «нарєчієм». У щоденниковому записі 
від 31 травня 1928 року читаємо: «Підтвердження про шовіністично-
імперіялістичні позиції Ґорького в українському питанні. […] він вважає 
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українську мову за «искусственный язык» і не хоче підтримувати його […] 
Отже можна писати йому «привітання». Чи надрукують тільки «Українські 
Вісти»?» [13, 503]. Лист був опублікований у газеті «Українські Вісті» у 
Парижі 19 липня 1928 року і спричинив значний громадський резонанс: 
усі еміграційні групи відгукнулися на нього, бо в ньому було передане 
правдиве ставлення російської (у тому числі комуністичної) інтелігенції 
до українського питання та й взагалі до української мови та культури. 
В. Винниченко у щоденникових записах так згадує ці події: «Ґорький 
відповів на питання про українську мову. Він – не філолог, отже […] Дуже 
швидко підібрав хвоста […]. Друга Леніна, очевидячки, не можна було 
запитувати» [13, 557].

У дослідженні В. Панченка «Капрійські сюжети» цю ситуацію 
було прокоментовано так: «Вчинок Горького розцінено як вияв певного, 
шовіністичного за своєю суттю «політично-національного світогляду». 
Наскільки справедливою була така Винниченкова оцінка висловлювань 
М. Горького? За словами В. Панченка, неможливо й заперечити сам факт 
тієї великодержавницької зверхності, яку допустив М. Горький у своїх 
висловлюваннях, а В. Винниченко ж до національної зверхності ставився 
непримиренно.

У 1933 році (15 вересня), перебуваючи в Парижі, В. Винниченко 
пише «Лист до Політбюро ЦК КП(б)У та Й. Сталіна», це відбувається, 
за свідченням дослідника С. Кота, після виступу на зібранні партактиву 
в Харкові члена Політбюро ЦК КП(б)У Попова, «який публічно піддав 
нищівній критиці політику «українізації», назвавши її хибною та 
шовіністичною, та наступним комуністичним наступом на все українське».

У нотатках письменника за 10 квітня 1935 року є згадки про 
ще один лист, адресований Й. Сталіну – «Одвертий лист до Сталіна і 
Політбюра ВКП», який був надрукований у цьому ж році В. Винниченком 
у Празі в «Трудовій Україні» [16, 90], головною ідеєю якого став єдиний 
фронт в СРСР з усіма, хто хоче боронити революцію, а на Україні виразна, 
рішуча, недвозначна зміна національної політики. В. Винниченко наївно 
сподівався, що його викривальні листи-звернення дійдуть до адресатів 
(Сталіна та членів Політбюро) і вплинуть на подальшу долю України 
[16, 95].

Не байдужому до долі своєї батьківщини, В. Винниченку, котрий 
офіційно відійшов від політики, але постійно слідкував за її перипетіями, 
належить велика кількість статей, в яких автор шукає кращі шляхи для 
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наступного розвою українства у світі. Доля України у другій світовій 
війні, що, на думку автора «Щоденника», була неминучою, турбувала 
В. Винниченка. Про це промовисто свідчать його щоденникові записи, які 
митець втілював у публіцистичних розвідках. Наприклад, 25 листопада 
1937 року: «Стаття про плебісцит» [16, 99], що згодом стала відома під 
назвою «Світовий мир і Україна», в якій мова йшла про ідею плебісциту 
стосовно протекторату Англії та Франції над Україною  [16, 99], або стаття 
під назвою «Плебісцит на Україні» була опублікована в «Організаційних 
вістях Оборони України» у № 2 за 1938 р.

У записах «Щоденника» за 1940 рік теж містяться згадки про 
написання В. Винниченком творів публіцистичного характеру. Про намір 
написати статтю «Та, за яку змагались Гітлер і Сталін» згадується у записі 
від 20 січня 1940 року [18, 10], яка була написана 5 травня 1940 року, але 
так і не друкувалася з того часу. Її метою було ознайомлення європейського 
читача з розв’язанням «українського питання» в ході другої світової війни 
та обопільний інтерес Гітлера і Сталіна до України.

Є у щоденникових ремарках, датованих квітнем 1940 року, згадки 
про писання Меморандуму до урядів Англії та Франції [18, 15] з метою 
привернути їх увагу до України, яка, на думку В. Винниченка, найбільше 
постраждала б у другій світовій війні.

Аналізуючи щоденникові нотатки, датовані 1947 роком, 
знаходимо відомості про роботу автора над статтями: «До всіх 
українських груп і течій в еміграції сущих. Заклик групи українських 
конкордистів» [25, 94] та «Демісія сталінізму» [25, 107], а потім над їх 
перекладом для європейської читацької публіки. Остання публіцистична 
розвідка носила гострий антисталінський характер і була перекладена 
В. Винниченком російською, французькою та англійською мовами 
з надією її опублікування чи в російській емігрантській пресі, чи у 
французькій соціал-демократичній. Є в «Щоденнику» письменника 
відомості про те, що ця стаття була пред’явлена американському 
консульству як свідчення антикомуністичних настроїв В. Винниченка, 
оскільки йому не давали візи для від’їзду в США.

Публіцистична діяльність В. Винниченка не припинялася 
до кінця його життя. У записах за 1948 рік знаходимо: «Була, є і буде» 
(або «З Валуєвим чи з Федотовим?») Продовження «Одвертого листа до 
М. Горького» [26,  60]. Ця стаття була написана 26 квітня і надрукована 
в газеті «Українські вісті» (Новий Ульм) 28 листопада та 2 грудня 1948 
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року під заголовком «Винниченко проти Горького (до двадцятиріччя однієї 
дискусії, що актуальна й нині)».

1949 рік для В. Винниченка-публіциста теж пройшов не марно. У 
нотатнику митця зустрічаємо замітки, які це підтверджують: «Ідея статті 
і навіть книги «Слово до еміграції» не тільки більше й більше притягує 
увагу «розумового бюра», на поміч йому тягнеться чуття жалости, 
турботи, непокою за долю нації – настає погодження розуму з чуттям. 
Значить твориться воля до дії» [28, 64], [27,  68] (Курсив і підкреслення. – В. 
В.). У цих замітках йдеться про опубліковану після смерті В. Винниченка 
(у 1952 році) статтю «Заповіт борцям за свободу» та нереалізовану книгу, 
що мала бути присвячена українській еміграції. 

У липні 1949 року, працюючи над «Заповітом борцям за 
визволення», В. Винниченко сумнівається у потрібності такої праці 
[28, 75]. Щоденні нотатки доводять, що автор «Заповіту борцям за 
визволення» дуже плідно і по багато годин на день працює над твором 
(і це тоді, коли йому вже – 69 років – далеко не молодий вік), він сповнений 
бажання послужити українському народу, принаймні в образі його 
еміграції.

У «Щоденнику» є записи, датовані серпнем 1949 року, в яких 
описується процес створення названої вище публіцистичної розвідки: 
«Закінчую ще одну маленьку «вигадку» інтелекту чи старої емоції: хочу 
навчити еміграцію, як їй треба «визволяти» неньку Україну. Для цього 
треба, щоб оті її поводирі самі собі надавали ляпасів, щоб визнали перед 
собою і перед колективом, що вони нездари і честолюбці […] А коли ці 
«честолюбці» відмовлятися послухати моєї ради, я буду […] дивуватись. 
Ні, дивуватись не буду, бо я вже знаю, що вони відмовляться. А для чого 
ж я стільки витратив сил і часу на написання «Заповіту». Все для старої 
звички бігти за громадським возом?» [28, 76] (курсив наш. – В. Ч.).

У вересні 1950 року, про це дізнаємося зі щоденникових записів, 
В. Винниченко розпочинає роботу над статтею «Два спростовання»
 [29, 117], яку вже в готовому вигляді відсилає в листі до І. Майстренка 12 
грудня цього ж року [29, 123].

За свідченням Г. Сиваченко, у коментарях до «Щоденника», ця 
стаття була написана у жовтні 1950 року і вперше опублікована після 
смерті В. Винниченка в часописі «Вперед» (1951, чч.1-2, 3-4). Уривок із 
неї було опубліковано в газеті «Народна воля» (Скрентон) 04.01.1951 р. під 
заголовком «Мої переговори з Організацією українських націоналістів» 
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з розлогим коментарем, в якому редакція висловила свою солідарність 
та підтримку В. Винниченку як письменнику і політику, не схваливши 
водночас його політичної діяльності після виходу з Директорії УНР.

Щоденникові записи демонструють плідну працю автора одночасно 
в царині літератури та публіцистики: письменник, котрий по 8-9 годин на 
день працює над створенням свого останнього роману «Слово за тобою, 
Сталіне!», знаходить час для публіцистичної розвідки «Світовий мир без 
бомб і барикад», яка у французькому варіанті мала назву: «La paix mondiale» 
та ще однієї праці – «Відозви до громадської опінії усіх народів» [29, 103].

Треба зауважити, що стаття «Світовий мир без бомб і барикад» 
була передана у січні 1951 року, як свідчить Г. Сиваченко у своїх коментарях 
до «Щоденника» В. Винниченка, надрукованих у «Київській старовині», 
І. Майстренкові з проханням автора донести її зміст до відома української 
еміграції. У ній розглядалося питання військового суперництва між 
США та СРСР та катастрофічні перспективи майбутньої атомної війни. 
В. Винниченко пропонує прийняти концепцію трудократії чи колектократії 
з метою відвернення від людства катастрофи майбутнього знищення.

Отже, варто зазначити, що і «Щоденнику» митця, і його 
публіцистичним працям були властиві такі специфічні особливості 
ведення записів, як: урочистий пафос мовлення, висока тональність, 
гострота висловлювання, відвертість у вираженні своїх переконань, 
що часто граничила із завуальованістю думки, іноді – розлогість думки 
або, залежно від ситуації, навпаки – її стислість. Усі ці риси можна 
встановити, проаналізувавши як щоденникові нотатки, так і публіцистичні 
твори В. Винниченка.

Усі попередні записи свідчать, що робота над писанням 
публіцистичних творів В. Винниченком знаходить своє відображення 
у «Щоденнику» митця. Автор поставав перед читачем «на практиці не 
завжди послідовним і відзначався постійним хитанням: то з більшовиками 
за соціальну революцію, за Україну «без хлопа і пана», то проти них у 
ставленні до національних домагань та методів здійснення своїх програм 
шляхом насилля і терору» [41, 8], але завжди «залишався нескореним, 
одним із тих, хто словом письменника-публіциста, ділом революціонера-
організатора розхитував підвалини російської тюрми народів, боровся 
за здійснення віковічних мрій українського народу про своє політичне, 
соціальне і національне визволення» [41, 7]. Отже, щоденникові записи, 
на нашу думку, свідчать про намагання В. Винниченка ознайомити читача 
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з власною концепцією виходу зі світової кризи, відшукати національну 
ідентичність, розкрити своє бачення майбутнього людства і призначення 
України в світовій цивілізації, проте він приходить до сумної констатації – 
його ідеї не хочуть осмислити, можливо, через те, що суспільство ще «не 
визріло», «не подорослішало» до такого роду перетворень. Це судження 
викликає підтримку: можливо, з’явившись у суспільно-політичному житті 
планети в ХХІ столітті, він міг би отримати розуміння більшої кількості 
свідомих представників людства.

Підсумовуючи наведені вище уривки зі «Щоденника» 
В. Винниченка та його публіцистичних праць, можна з впевненістю 
стверджувати, що їх автор – людина, наділена колосальним професійним 
талантом не тільки письменника, політика, а й досконалого публіциста, 
котрий усе своє життя присвятив відшукуванню найвірніших шляхів, 
якими далі йтиме людство до всебічної гармонії та щастя.

Загалом же літературознавчий дискурс «Щоденника» В. Винни-
ченка, актуалізований у нашій розвідці вивченням щоденникових записів, 
розглядом нотатника з точки зору планів і задумів та реалізації їх у твор-
чості, аналізом основних моральних домінант «Щоденника», які включа-
ють у себе тему щастя, постулат «чесності з собою», питання нової мо-
ралі, втілення концепції нового світоустрою майстром слова, а також до-
слідження публіцистичної складової мислення автора діаріуша. Розглянуті 
щоденникові нотатки дають усі підстави стверджувати, що «Щоденник» 
В. Винниченка – виняткова складова його письменницького мегатексту, 
який дає можливість глибоко відчути авторський стиль, прикмети й осо-
бливості письма митця, творчу спрямованість його особистості.

ЛІТЕРАТУРА 
1. Винниченко В. Вечный Императив. Бог Господь Іванище. 
Історический роман будущого: [роман] / Владимир Винниченко ; 
[Зберігається в бібліотеці Колумбійського університету (США). Наданий 
доктором філологічних наук Сиваченко Г. М.]. – 338 с. – (Першотвір).
2. Винниченко В. Вибрані твори : [Оповідання. Повість. 
Романи. («Сонячна машина»)] / Володимир Винниченко; [передмова 
Л. Дем’янівської]. – К.: Грамота, 2005. – 928 с., фото.
3. Винниченко В. В чем наша сила // Публіцистика В. Винниченка 
/ Володимир Винниченко ;  [передмова П. Федченка; упорядкування, 
коментарі та післямова В. Бурбели]. – УВАН у США, НАН України, ін-т. 
літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк – Київ, 2002. – 392 с. – С. 40.



106

ЧАСТИНА  ДРУГА

4. Винниченко В. Лепрозорій : [роман] / Володимир Винниченко 
[післямова Галини Сиваченко]. – К.: Знання, 2011. – 382 с. – (Першотвір).
5. Винниченко В. Конкордизм. Система будування щастя / 
[Невідомий Винниченко. Хроніка 2000] // Володимир Винниченко ; [гол. 
ред. Ю. Буряк та ін.]. – Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2010. – 
535 с. – С. 27 – 257. – (Першотвір).
6. Винниченко В. Нова заповідь : [роман] / Володимир Винниченко; 
[післямова Г. Сиваченко]. – К.: Знання, 2011. – 349 с. – (Першотвір).
7. Винниченко В. Оповідання. Роман «Слово за тобою, Сталіне!», 
п’єса «Чорна Пантера і Білий Медвідь» / Володимир Винниченко. – К.: 
Наук. думка, 2001. – 440 с. – (Сер. «Бібліотека школяра»).
8. Винниченко В. Сонячна машина : [роман] / Володимир 
Винниченко; [відп. ред. і післямова П. М. Федченко]. – К.: Дніпро, 1989. 
– 618 [1] с.
9. Винниченко В. Три тисячі шукачів / [Невідомий Винниченко. 
Хроніка 2000] // Володимир Винниченко; [гол. ред. Ю. Буряк та ін.]. – 
Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2010. – 535 с. – С. 262. 
10. Винниченко В. Українська Центральна Рада і ми / [Невідомий 
Винниченко. Хроніка 2000] // Володимир Винниченко; [гол. ред. Ю. Буряк 
та ін.]. – Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтва, 2010. – 535 с. – С. 260.
11. Винниченко В. Щоденник. Т. 1: 1911–1920 / Володимир 
Винниченко; [ред., вступ. ст. Г. Костюк]. – Едмонтон – Нью-Йорк: Канад. 
ін-т Укр. студій Альберт. ун-ту, 1980. – 498 с.
12. Винниченко В. Щоденник. Т. 2: 1921–1925 / Володимир 
Винниченко; [ред., вступ. ст. Г. Костюк]. – Едмонтон – Нью-Йорк: Канад. 
ін-т Укр. студій Альберт. ун-ту, 1983. – 700 с.
13. Винниченко В. Щоденник Т. 3: 1926 – 1928 / Володимир 
Винниченко; [ред. Г. Костюк; вступне слово С. Гальченка; передмова 
М. Жулинського]. – Київ – Едмонтон – Нью-Йорк: Смолоскип, 2010. – 
624 с.
14. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 4. – 2000. – С. 62 – 83.
15. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 5. – 2000. – С. 50 – 76.
16. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко;  [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 6. – 2000. – С. 81 – 102.
17. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 



107

ВІЧ -НА -ВІЧ  З І  СВІТОМ

прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2001. – № 1. – С. 91–117;
18. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2001. – № 3. – С. 9–25.
19. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2001. – № 4. – С. 91–103.
20. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2001. – № 5. – С. 59–74.
21. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – 2002. – № 1. – С. 93–102.
22. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 3. – 2002. – С. 117 – 124.
23. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко ; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 5. – 2002. – С. 88 – 109.
24. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 6. – 2002. – С. 119 – 142.
25. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; [публ. і 
прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 1. – 2003. – С. 83 – 108.
26. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко ; 
[публ. і прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 2. – 2003. – 
С. 51 – 65.
27. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; 
[публ. і прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 3. – 2003. – 
С. 107 – 122.
28.  Винниченко В.Щоденник / Володимир Винниченко ; 
[публ. і прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 4. – 2003. – 
С. 64 – 87.
29.  Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; 
[публ. і прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 5. – 2003. – 
С. 101 – 125.
30. Винниченко В. Щоденник / Володимир Винниченко; 
[публ. і прим. Г. Сиваченко] // Київська старовина. – № 6. – 2003. – 
С. 116 – 122.
31. Винниченко В. Філософія і етика Шевченка // Публіцистика 
В. Винниченка; [передмова П. Федченка; упорядкування, коментарі та 
післямова В. Бурбели] / Володимир Винниченко. – УВАН у США, НАН 
України, ін.-т. літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк – Київ, 2002. – 
392 с.



108

ЧАСТИНА  ДРУГА

32. Костюк Г. Записки Володимира Винниченка / Григорій Костюк 
// Винниченко В. Щоденник. Т. 1 : 1911–1920. – Едмонтон – Нью-Йорк: 
Канад. ін-т Укр. студій Альберт. ун-ту, 1980. – С. 11–28.
33. Маслянчук Т. Проза Володимира Винниченка : проблеми 
текстології / Тетяна Маслянчук. – К.: В-д «Стилос», 2008. – 184 с. – С. 87.
34. Михида С. П. Слідами його експериментів : змістові домінанти та 
поетика конфлікту в драматургії Володимира Винниченка ; [монографія] 
/ Сергій Михида. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 
2002. – 192 с.
35. Овсянико-Куликовский Д. Литературно-критические работы 
: [Cтатьи по теории литературы : Гоголь; Пушкин; Тургенев; Чехов] ; 
[сост., подгот. текста, примеч. И. Михайловой. Вступ. статья Ю. Манна] 
/ Д. Овсянико-Куликовский. – В 2-х томах. Т. 1. – М.: Худож. лит., 1989.– 
542 с.
36. Овсянико-Куликовский Д. Литературно-критические работы 
: [Из «Истории русской интеллигенции». Воспоминания]; [сост., подгот. 
текста, примеч. И. Михайловой] / Д. Овсянико-Куликовский. – В 2-х томах. 
Т. 2. – М.: Худож. лит., 1989. – 526 с.
37. Панченко В. Будинок з химерами : творчість Володимира 
Винниченка 1900–1920 рр. у європейському літературному контексті / 
Володимир Панченко. – Кіровоград: Друк. газети «Народне слово», 1998. 
– 271, [1] с.
38. Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка / 
С. Погорілий. – Нью-Йорк, 1981. – 212 с. 
39. Сиваченко Г. «Лепрозорій» в контексті історії та долі // 
В. Винниченко. Лепрозорій : [роман] ; [післямова Г. Сиваченко]. – К.: 
Знання, 2011. – 382 с.
40. Сиваченко Г. Пророк не своєї вітчизни. Експатріантський 
«метароман» Володимира Винниченка: текст і контекст / Галина 
Сиваченко. – К.: Альтернативи. – 2003. – 280 с.
41. Федченко П. Публіцистика Володимира Винниченка / Павло 
Федченко. – Нью-Йорк – Київ, 2002. –  С. 8.
42. Франко І. Новини нашої літератури : Володимир Винниченко. 
Краса і сила / Іван Франко // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 20 – 21.



109

ВІЧ -НА -ВІЧ  З І  СВІТОМ

ЧАСТИНА ДРУГА
ПСИХОАВТОБІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС 

«ЩОДЕННИКА» В. ВИННИЧЕНКА
Пізнати психологію особистості будь-якого письменника, в тому 

числі й В. Винниченка, за словами С. Михиди, допомагає така галузь 
літературознавчих експериментів як психопоетика, яка зосереджена 
на дослідженні психоструктури особистості митця в діалектичному 
взаємозв’язку з особливостями художності його творів. При цьому 
до літературного твору, що є об’єктом дослідження психологічної 
іпостасі письменника, додаються мемуари в найширшому розумінні 
(спогади, щоденники, записники, епістолярій), які в комплексі складають 
мегатекст митця [42; 43; 44]. До того ж основним завданням 
психопоетики стало осмислення художності через призму психіки 
письменника, до якої перенесені мистецькотворчі фактори: фантазія, 
уява, домисел, а також відомості про психоструктуру письменника 
на рівні темпераменту, емоційно-вольової сфери, свідомості та 
підсвідомого буття душі тощо. Матеріалом дослідження постають 
тексти психобіографічного та психоавтобіографічного характеру. 
«Щоденник» В. Винниченка є частиною мегатексту письменника і 
подає винятковий матеріал для дослідження особистісних інтенцій 
митця, які актуалізувалися в його нотатнику.

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ
Важливим для психоавтобіографічного зрізу нашого дослідження 

стане аналіз щоденникових записів В. Винниченка 1911-1951 pр. під кутом 
зору художньо-естетичних цінностей, вирішення філософської проблеми 
вибору, що протягом життя поставала перед митцем в антиноміях: 
між політикою чи літературою, соціальними чи національними 
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пріоритетами, волею чи слабкістю людського духу, матеріально 
забезпеченим життям, яке досягається тільки задоволенням власних 
потреб, чи гуманним ставленням до оточуючих, намаганням допомогти 
людям, котрі потребують допомоги та підтримки тощо.

Проблема – вибрати своєю справою суспільне життя України 
(політику, громадську роботу) чи присвятити себе літературній 
творчості – серед інших, які доводилося розв’язувати В. Винниченку, 
в «Щоденнику» є досить актуальною. Віддавши багато зусиль політиці, 
яка довгий час була його чи не єдиною ціллю, спрямовуючи свою 
політичну діяльність на побудову Української демократичної держави, 
В. Винниченко пристав до революції, а у своєму світогляді перейшов 
від абсолютної підтримки ідеї марксизму до так званого українського 
марксизму, який зможе, за словами В. Солдатенка, «поєднати проблеми 
соціального й національного визволення українства» [60, 17].

Декілька разів В. Винниченко буде повертатися в політику, ці 
повернення будуть приносити йому багато розчарувань і забирати його 
душевні та фізичні сили. У своєму «Щоденнику» митець згадуватиме 
ці повернення як сходження на Голгофу: «Тоскно. Трудно мені. Немає 
радости в мене від того, що я вступаю на шлях Голгофи. Навіщо мені це? 
І завіщо? Бачу перед собою заведену, холодну машину, в яку маю ввійти 
гвинтиком. Якась сила […] веде мене кудись за собою […] І через що 
мушу лишатись тут, мушу брати на себе роботу й обов’язки, що дадуть 
мені масу страждання, за яку не раз болюче червонітиму і в успіху якої 
вже зарані сумніваюся. І все таки не смію одмовитися од цього, не хочу 
одмовитися» [3, 476-477].

Політик відчуває внутрішній конфлікт між соціальним та 
національним, що яскраво відбився в його «Щоденнику», показує, як 
він вкотре вагається, але власні переконання в перемозі революції беруть 
гору над усіма сумнівами: «Переможе революція – виграє національна 
справа. Переможе реакція – загине й національне визволення» [3, 455]. 
У нотатках за серпень 1920 року знаходимо рядки, які підтверджують 
попередню думку: «[…] коли подивитись на це питання з погляду 
громадського сумління, з погляду «чесності з собою», з погляду 
комуніста, соціаліста, революціонера, з погляду людини, яка ж ніби все 
життя боролась проти злочинств і хиб сучасного ладу, коли ще взяти до 
уваги інтереси пригніченої, затурканої нашої нації, то усунення себе від 
революції в такий момент виглядає […] протиріччям з собою, тіканням, 
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егоїстичним, вузеньким униканням особистих прикростей і страждань» 
[3, 473].

У політиці В. Винниченко шукатиме майбутні шляхи розвитку 
української нації, його турбувала «все та сама нещасна доля нашої 
нації», тому і не зміг погодитись політик на умови співробітництва з 
російським урядом, бо «не може перестати бути тим, ким він є» [3, 436-
437].

У «Щоденнику» знаходимо відомості про те, що політик готовий 
іти на Голгофу, бо влада для нього «є та сама Голгофа», адже «шукання 
чогось дійсно справедливого вигнало мене з мого затишку, з моєї любої 
роботи, з моєї самоти, що тільки цей проклятий неспокій примусив 
мене бачити в тому затишку неморальність, примусив соромитись тихої 
праці, здоров’я, […] погнав на спільний тиф, на спільний голод, на 
спільну боротьбу, на спільну перемогу чи загибель» [3,436].

Аналізуючи свій стан після тих подій, В. Винниченко приходить 
до висновку, що для побудови нової держави він може служити «своїм 
пером» і «таким способом своєї участи в справі може зробити більше 
ніж поїхавши на Україну» [3, 410].

Таким чином, вирішення проблеми вибору між політичною 
діяльністю та літературною працею продовжувалося протягом досить 
тривалого часу. Після від’їзду з України він занотує у «Щоденнику»: «А 
я тепер сяю. В душі радісна, схвильована порожнеча. І тільки питання: 
чим заповнити? Вся істота тягнеться до тихої самоти, до глибини 
душі, до боротьби внутрішньої, а щось, ніби поза мною, наказує 
боротьби зовнішньої, політичної не кидати і дряпає сором» [3, 322]. А 
в щоденникових записах за вересень 1920 року знаходимо роздуми про 
те, що у нього знову з’являється бажання, незважаючи ні на що, знаючи, 
що ніякої спокійної літературної роботи він не зможе робити, знаючи, 
навіть, що може й загинути ні за що, – усе ж таки хочеться лишитись 
і разом з революцією ділити її долю, долю затурканої, очманілої й 
загородженої з усіх боків України [3, 475].

Проте умови подальшої політичної роботи для В. Винниченка 
стають неможливими, бо, за словами автора, «моя участь при таких 
умовах в уряді дала б тільки шкоду […] Робити в політичній сфері я не 
можу […] Єдина робота – літературно-наукова» [3, 442], саме їй і віддає 
свої сили, талант і подальше життя В. Винниченко.

Якраз у літературній праці письменник знаходить задоволення 
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та повну самореалізацію: «Знову тоскно і солодко тягнуся до тихого 
затишку любої праці. І все мрію про коротко-довгі дні всезахоплюючої 
роботи, про безгучні розмови з давнопомерлими людьми, про сум 
вечорів з короткою, інтимною музикою. Уже обнімаю тихо радісну тугу 
самоти моєї» [3, 456]. «Щоденник» містить цілий ряд записів про потяг 
митця до улюбленої справи: він так «скучив за писанням. Ніколи ні за 
одною коханою жінкою я не тужив так, як за тишею, пером і папером» 
[3, 274]. Стан ейфорії, душевного спокою відчувається в рядках: «Година 
раювання при обдумуванні в кабінеті. Тиша. За вікном золотий порох 
сонця на листях. Радісний сум буття образів» [4, 359].

Письменник постійно шукає відповіді на питання: чи має він 
право займатися літературою, чи варто чого-небудь те, що він пише, 
оскільки все, що виходить з-під пера митця, слугує одній цілі: «Я хочу 
собою возвеличити українське...» [3, 213]. Відтоді письменник обирає 
рідну і близьку йому творчість і віддає їй усі свої духовні та фізичні 
сили.

Розмірковуючи про слабкість і силу людського духу, 
В. Винниченко вживає поняття «хитання волі» [4, 34], яке використовує 
час від часу, аналізуючи свої вчинки та наміри. Постійна боротьба між 
слабостями людського духу та особистою волею триває у В. Винниченка 
завжди. І тоді, коли він намагається кинути курити: «Кидаю курити. 
Хай мені буде соромно, коли я знов відступлю. Це спроба моєї сили, 
моєї здатності виробляти в собі волю» [3, 88]. Або дещо пізніший 
запис про це зустрічаємо у «Щоденнику»: «Випробування сили волі. 
Постанова не курити тиждень. Не для кидання курити, а просто 
зробити експеримент над своєю волею. В найважчій для опанування 
галузі виявити своє самоволодіння» [4, 459]. (Курсив наш. – Ч. В.). І тоді, 
коли він із пристрастю та «захопленням до цілковитого безрозсудства» 
займається малюванням, розуміючи свою далекість від справжнього 
малярського таланту: «Сила повинна бути не в тому, щоб викинути 
фарби, а щоб могти правувати собою, не брати їх, коли вони лежать 
перед тобою» [3, 212] тощо.

Відчуваючи моменти тоскності, пустоти, безнадійності, коли нічого 
не миле, коли душу заповнює слабкість і розбитість, робота не цікавить і 
все дратує: «Смуга невдач і прикростей тягнеться. Здається, ні одна справа, 
що затівається мною, не вдається. Все, мов закляте кимось. Найпевніші 
справи не вдаються або застигають без руху. Боюсь листів, телеграм, бо в 
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них приходять тільки неприємності» [4, 207], В. Винниченко звертається 
до своєї волі: «Всі подібні стани, не обумовлені якимсь конкретним 
тяжким фактом підлягають силі волі. Вони минають і настає інший стан 
неодмінно. Треба зробити зусилля» [4, 375].

Варто зазначити, що письменник намагався усілякими 
способами виходити зі стану порожнечі, важкості, млосності, часто він 
проводив «експерименти» над власною волею, щоб відновити свою 
працездатність [4, 355-356].

Митець, перебуваючи на чужині, часто переживає «тугу за 
відчуттям внутрішнього затишку», що колись «було пануючим станом» 
[4, 183-184], у такі моменти «піддавання втомі, тоскності, дивної 
напруженості нервів» виникає «нестримне, кричуще бажання втекти 
додому» [4, 200]. Вийти з такого стану, вважав В. Винниченко, можливо 
лише тоді, коли повністю задієш свою силу волі: «Поборювати, але 
спокійно, без зайвого гніву, з холодною впертістю, з такою самою 
холодністю й безпристрасністю, з якою безстрасні речі й обставини 
ставлять перешкоди» [4, 428]. У його «Щоденнику» знаходимо запис, 
що підтверджує попередню думку: «Увечері і вранці, й на кожному 
кроці повинно бути: пам’ятай себе!» [46, 428]. Автор з упевненістю 
заявляє про те, що ніякі розчарування, тілесні та душевні болі не повинні 
«розтрусити раз на все прийнятого в душу», ми не повинні знижувати 
себе до рівня роздратування, нудьги, тоскності, бо «це – занепад» 
[4, 340].

Не менш цікавою для дослідження в «Щоденнику» В. Винниченка 
постає проблема вибору між спокійним, матеріально забезпеченим 
життям, що досягається тільки тоді, коли працюватимеш і дбатимеш 
лише про себе, та високодуховним життям, що включає в себе такі 
риси, як гуманізм, людську взаємодопомогу й підтримку, порядність, 
терплячість, «вибачливість». Автор зауважує, що «найнеморальніша річ 
– злидні, вони роблять цілі народи жадібними, брутальними, нахабними, 
продажними» [4, 260]. Часто в розпачі, зі стану якого письменник 
виходив за допомогою гумору, він закидає: «Міг би чудесно виконувати 
ролю барометра, – майже за цілу добу відчуваю (зміну погоди. – В. Ч.) 
Чи не зробити з цього професію? Мабуть, матеріально було б вигідніше, 
ніж письменство» [4, 365].

Безнадією пройняті рядки: «Трудно, ох люто трудно бути 
мудрим у середніх злиднях. Легше у великому, болючому горі, легше 
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в кричущому стражданні зберегти гідність, мудрість і велич духу, ніж 
у щоденних дрібних прикростях, що як піском засипають очі душі, 
дратують, знесилюють, засмічують і втомлюють до бажання лягти і не 
рухатись» [4, 274], проте автор цих рядків за допомогою своєї сили волі 
бореться з такими відчуттями і найчастіше виходить з цієї боротьби 
переможцем.

Мрії про своє помешкання, про велику кількість грошей, 
щоб забезпечити собі нормальне існування, не раз приходять до 
В. Винниченка, проте бажання незалежності та власного вільного 
вибору перемагають бажання зручностей і комфорту; він не втрачає 
почуття гумору навіть у найскрутнішій ситуації: «Навіть сякої-такої 
кімнатки не маємо. Вся маєтність наша вміщається в одному коші 
й валізі. Грошей ніяких ніде. А тим часом в уяві широких мас мене 
знають (завдяки большевицькій агітації) за великого пана з маєтками, 
капіталами, дачами, квартирами, автомобілями! Все це я накрав під час 
свого прем’єрства. Коли б нам з Кохою з усього того фантастичного 
багатства хоч поганенька, в 2 – 3 кімнати, квартирка в Києві!» [3, 288].

Та реальність набагато суворіша, ніж здається: емігрантам 
постійно доводиться боротися за існування: «Одгризаємося від цілого 
базару клопотів, прикростей, думок. Грошей дома кілька марок. 
Вигадуємо комбінації з продажем курчат» [4, 415]. Письменник бажає 
мати матеріальні засоби для боротьби за свої духовні позиції: «І 
політичні, і національні інтереси я зможу безмірно краще обстоювати, 
маючи в руках матеріальні засоби» [4, 331]. Постійна боротьба за 
виживання не змогла змінити письменника, не змогла викорінити з 
нього людяність, доброту, порядність та інші духовні цінності. До 
кінця свого життя В. Винниченко залишився людиною, яка близько до 
серця сприймає страждання, скруту, біль інших людей, намагаючись 
їм допомогти (це й ситуація, коли М. Шаповал зі своєю сім’єю довгий 
час гостює у Винниченків, а господарі вирішують не брати з них 
грошей за пансіон; і цілий ряд послуг, які В. Винниченко зробив для 
О. Олеся, коли родина останнього перебувала у великій скруті; це 
відшукування можливостей матеріальної допомоги батькові, котрий 
залишився в Україні: «Так викроїти з бюджету, щоб вирване не так дуже 
дошкульно почувалось» [4, 370], та багато інших подібних випадків, 
коли подружжя Винниченків свідомо обирало в першу чергу духовні, 
а потім – матеріальні цінності). Ця думка знаходить підтвердження у 
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«Щоденнику»: «Вчора прийшла думка: що б я вибрав, – найкращі умови 
існування, матеріальну забезпеченість, комфорт, культурні зручності, 
задоволення найвибагливіших бажань, владу й багатство, чи бідність і 
боротьбу за матеріальне існування – з оновленими силами, з веселістю 
духа, з хвилюванням і завмиранням у грудях, звичайно, друге, – без 
вагання» [4, 431].

Отже, у системі духовно-естетичних цінностей В. Винниченка 
проблема вибору актуалізується на досить широкому матеріалі: 
суспільне та особисте буття, філософські проблеми, мистецький 
дискурс. Проаналізовані щоденникові записи дають змогу 
наблизитися до екзистенційних глибин особистості митця, зрозуміти 
психологічні витоки його вчинків, побачити В. Винниченка в системі 
загальнолюдських і суспільних орієнтирів початку XX ст. Водночас 
зафіксовані в діаріуші інтенції є неоціненним автентичним матеріалом 
для розкриття таїн літературної спадщини письменника.

 «ПОВОРОТ НА УКРАЇНУ» - БАЖАНЕ Й ДІЙСНЕ
Важливими для психоавтобіографічного дослідження 

особистісних інтенцій В. Винниченка, на нашу думку, є щоденникові 
записи, які проливають світло на «справу повороту на Україну» – акцію, 
яку хотів здійснити В. Винниченко, проживаючи за кордоном. При цьому 
він звертався за допомогою у вирішенні цього питання до різних людей: 
Х. Раковського, М. Глущенка, О. Бадана, О. Севрюка, М. Скрипника 
тощо. З кожним із названих діячів В. Винниченко був добре знайомий, 
із деякими працював в уряді УНР та Директорії, вів переговори щодо 
друкування своїх творів, обмінювався політичними поглядами.

Жодна людина не зможе жити поза колективом, а за словами 
В. Винниченка, надто тоді, коли вона свідомого інстинкту, коли знає 
розумом цей закон буття [10, 106]. Автор «Щоденника» не мислить ні 
себе, ні свою творчість, ні своє призначення без зв’язку з батьківщиною, 
з тим «Іванищем», до якого В. Винниченко часто з образою буде 
звертатися і словом, і думкою: «Я ось де! Я в тюрмі, хлопці! Яка ж 
то нація, що допускає, що її найбільший письменник чистив помийні 
ями, копав землю і тим займав решту свого життя. Вийшов, отже, на 
українську пенсію» [10, 105].

Життя поза українським суспільством стало для В. Винниченка 
моральними тортурами: він жив з Україною в серці і ніколи не переривав 
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з нею внутрішніх зв’язків, коли б не конкордизм, він готовий був піти 
на смерть, бо «бути викиненим з нації – цього, здається, ще ніхто не 
досягав. З товариства, з партії, з класу, навіть з держави, це – було, але з 
нації […] це тільки ми, українці, додумались до цього» [10, 107].

Письменник, як тільки з’являвся привід, заводив розмову про 
повернення на рідну землю. У «Щоденнику» є записи, датовані різними 
роками, в яких йдеться про неодноразове намагання повернутися 
в Україну, наприклад, у 1925 році він звертається до представників 
російського уряду за кордоном у справі повернення на батьківщину: 
«Лист до Бадана. (В справі переговорів з приводу повороту на 
Україну. Мій песимістичний погляд: розходження настільки великі, 
що порозуміння неможливо. Українізація (справжня) тісно пов’язана 
з економічними і політичними питаннями. Централізація і диктатура 
Політбюра РКП є ті причини, які унеможливлюють усамостійнення 
політики і фінансів на Україні. Справа не в посаді для мене, а в загальних 
поступках)» [4, 517].

В. Винниченко з прикрістю констатує у своєму нотатнику той 
гіркий факт, що нічим він не був і не є корисним українській нації, вона 
байдужа до нього, інакше прийняла б його цінності, але вони їй чужі, 
незрозумілі, нецікаві та непотрібні. Як висновок до цього є запис за 24 
червня 1938 року: «І таким чином, викидання (про вилучення його з нації 
– Ч. В.) мене пройде непомітно й безшумно. І так закінчиться існування 
людини, яка сорок років гадала, що вона служить своєму колективові і 
що служба її має в собі якісь цінності для нього» [10, 106].

Проте В. Винниченка постійно переслідують внутрішні 
протиріччя: їхати чи не їхати на Україну. З одного боку – бажання 
повернутися на рідну землю повністю заповнює його: «Страшно плету, 
як павук, нитки відносин з Україною, але Чека акуратно рве їх і даремно 
я чекаю відповіді» [6, 157], а з іншого – «Занадто чорною малює опозиція 
пануючу більшість […]. А що коли в компартії вже ніяким соціалізмом не 
пахне» [6, 157], бо «все менше й менше стає імпульсів їхати на Україну. 
З більшовицького червоного яйця на очах вилуплюється фашизм […] 
А тому їхати тепер немає ніякого сенсу» [6, 154]. А дізнавшись у 
листі від грузинських комуністів, що намагалися вести переговори 
у справі повороту його на Україну, про негативне ставлення до нього 
українських політиків (В. Чубаря, М. Скрипника, В. Затонського, що 
були представниками більшовицького табору), письменник занотує у 
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«Щоденнику»: «Вернутись не можу, бо мій поворот – не бажаний […], 
(«він нам не потрібний»)» [7, 71].

Листування В. Винниченка з М. Скрипником, про яке знаходимо 
відомості у «Щоденнику», проливає світло на їхні переговори про 
повернення подружжя Винниченків на Україну. В. Винниченко довго не 
одержує відповіді від М. Скрипника і у своєму нотатнику подає такий 
запис: «Не відповідає Скрипник. Думаю, що не з своєї волі, а з наказу 
ЦК. Цікаво, які причини такого виразного небажання пустити мене на 
Україну? Недовір’я? […] Вони мають змогу після першого підозріння 
і вислати мене, і сховати так, що ніхто не знайде. Чи, може, бояться 
того вражіння, яке на мене повинна справити радянська дійсність? Чи 
бояться взагалі моєї появи» [7, 76-77].

Відшукуючи усі потенційні можливості для переговорів щодо 
повернення на Україну, В. Винниченко звертався за допомогою до і 
свого давнього знайомого – художника М. Глущенка. Однак клопотання 
М. Глущенка у радянському консульстві про сприяння і дозвіл 
повернутися Винниченкам на батьківщину було відхилене.

Письменник знає, що для повернення на батьківщину доведеться 
«поводитись чемно, слухняно, «патріотично», а «перед поворотом треба 
буде «припасть к стопам» і дати обіцяння заціпити уста, заплющити очі, 
заткнути вуха і блаженно посміхатись». І як тільки тісно перегукуються 
ці щоденникові записи з рядками П. Тичини, коли для життя на рідній 
землі потрібно буде «поцілувати пантофлю папи». Проте, відкидаючи 
таке рабське упокорення, В. Винниченко зауважує, що все життя своє 
досі прожив активно, ще з наймолодших років юнацтва був бунтарем, 
вже активно підходив до явищ життя, що всі подальші роки прожив у 
революції, себто в діяльності для суспільства. То чому ж тепер раптом 
він стане інертним, мовчазним, пасивним» [8, 73].

Після таких невтішних переговорів тепер йому тільки й 
залишалося марити про рідну Україну, лише в мріях «дихнути її 
життям на всі груди» [7, 71]. Тому під час другої світової війни у 1942 
році В. Винниченкові залишається просто фантазувати про те, як «ми 
приїдемо на Україну. Приїдемо неначе з того світу, після двадцяти трьох 
– чотирьох років «смерти». Воскреснемо і подивимось, що сталося з 
тією частиною хворої планети, яку ми покинули хоч теж у гарячці 
революції, але все ж таки не в пароксизмі війни. Від самої уяви стає 
трудно дихати» [14, 63].
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Дізнавшись із листування та цілої низки українських газетних 
видань про вилучення своїх праць із продажу, бібліотек та читалень, 
нищення та заборону їх видавництва, бо він «поставлений «поза законом» 
і оголошений «ворогом народу», а також «не має «совпашпорта», 
позбавлений прав українського громадянства» [3, 213], В. Винниченко 
зауважив у своєму «Щоденнику»: «Так звані «комуністи» викидають 
мою працю з України, яку редакція вид-ва (про видавництво «Рух», яке 
взялося друкувати твори В.Винниченка в Україні. – Ч. В.) «в захваті» 
читала. За те, що я люблю свій край, свою дійсно робітничо-селянську 
Україну, за те, що люблю її чесно й любові своєї не продаю за розкоші, 
за лакомства нещасні, за це я позбавлений жити на ній, за це навіть праці 
своєї ніде примістити не можу. Чи так, дійсно, будується соціалізм? 
Ох, Москва, Москва! Щоб ти не затіяла будувати, але все в тебе 
виходить тюрма (Курсив наш. – Ч. В. )» [6, 154].

Отже, усі намагання В. Винниченка повернутися на Батьківщину, 
бути корисним своєму народу і своїй нації не справдилися через ряд 
досить суттєвих причин: в першу чергу – соціально-політичних, а потім 
– вже і особистих. В. Винниченко, з його занадто правдивою натурою, 
яка покладала в основу принцип «чесності з собою», був «небезпечний» 
для того суспільного середовища, частиною якого стала Україна. Тож і 
довелося «українській душі» доживати відміряний їй час на чужій землі, 
несучи в серці безмірну любов до своєї Вітчизни.

МАЛЯРСЬКЕ: ШЛЯХ ДО ВНУТРІШНЬОЇ ГАРМОНІЇ
Складовою частиною психоавтобіографічного дискурсу 

«Щоденника» митця є характеристика ще однієї грані вияву таланту 
В. Винниченка – живописної, без якої не можна уявити повний 
психологічний портрет майстра. Його малярська спадщина, а це, як 
засвідчує М. Жулинський, «понад 100 творів: портрети, акварелі, 
пейзажі, натюрморти, рисунки» [29, 10], є однією зі складових частин 
його творчого спадку [29,  5].

Ознайомлення широкого кола українських шанувальників 
мистецтва з малярськими роботами В. Винниченка відбулося на 
виставці в Національному музеї Тараса Шевченка у 2001 році. До цього 
його полотна виставлялися у травні 1962 року в США в Українській 
Вільній Академії Наук у Нью-Йорку, у 1968 році (23 пейзажі), у 1980 
році (28 полотен) та лютому 1997 року.
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Варто зазначити, що широка громадськість мала можливість 
бачити його картини на виставках ще перед другою світовою війною 
у Львові, Парижі, Детройті (США), куди В. Винниченко особисто 
переслав близько сорока робіт з надією отримати від них хоч невелику 
матеріальну підтримку. Про ці події у «Щоденнику» є багато записів, 
ось один із них, датований 11 травня 1939 роком: «Висилка картин до 
Америки. Що вони, ці бідні малюнки, кому дадуть, не знаю. Чи матимуть 
од них естетичну […] не радість, а хоч би втіху, приємність, цікавість 
глядачі?» [11, 67].

Та аж ніяк не справдилися за життя сподівання митця на те, 
що його картини будуть продані в Америці і зможуть хоч невеликою 
мірою послужитись українському мистецтву та йому особисто. У 
1951 році 24 січня, майже за місяць до своєї смерті, Володимир 
Кирилович дізнається про мало не трагічну участь своїх картин із 
листа В. Голубничого (представника правої гілки УРДП, яка була 
утворена у 1948 році, з цією групою українських емігрантів спілкувався 
В. Винниченко в останні роки життя. – Ч. В.), уривок із якого подає 
у своєму «Щоденнику»: «Лист від Голубничого. (Повідомлення: 
мої картини «закинуті на горище, знаходяться в страшному стані. 
Деякі вже зовсім попсувались […]» Лист цей зробив відповідну дію: 
зразу в голові та горлі виник гострий біль. Питаюся: скільки їх уже 
«попсувалось»?» [23, 118]. Сьогоднішній глядач має можливості 
побачити повне зібрання картин В. Винниченка-художника і вповні 
оцінити їх неповторність і своєрідність.

Щоденникові нотатки дозволяють дізнатися про невідомі сторінки 
життя талановитого митця. Наприклад, у записі за 3 червня 1949 року 
знаходимо: «Лист від Созонтєва (одного з представників правої гілки 
УРДП. – Ч. В.). (Запрошення «панові Президентові» прислати свої 
малярські праці для вистави, що її влаштовує ІРО для українських 
митців» [21, 73], але факт відсилання картини В. Винниченком на цю 
виставку поки що залишається не дослідженим, згадок у «Щоденнику» 
про це більше не знайдено.

Після відвідування виставки робіт В. Винниченка, яка відбулася 
у квітні-травні 1980 року в УВАН, де було виставлено лише 28 картин 
художника, Б. Певний намагався з’ясувати, у чому ж причина такого 
чисельного зубожіння (у квітні-травні 1962 року на першій виставці 
робіт В. Винниченка Г. Костюк писав, що має на обліку більше сотні 
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його картин). На що була дана відповідь, що «через пошкодження 
безпощадністю часу, тобто температурою і вологістю, більшість праць 
Винниченка, без відповідної реставрації, не надаються до публічного 
показу» [54, 33].

Тоді свої враження від побаченого Б. Певний висловить у своїй 
статті, вказуючи на те, що його сформоване уявлення про Винниченка-
людину чітко різнилось від враження, яке створював Винниченко-
маляр. У його картинах було відсутнє позування чи повчальний тон, 
складалося враження, що В. Винниченко явно насолоджується самим 
актом малювання. Особливо це помітно в його пейзажах – «яскравих 
свідченнях Винниченкового закохання природою, шукання в ній 
заспокоєння, туги за універсальною злагодою та зрівноваженістю» [54, 
33]. Переглянуті пейзажі: «Пролив на Сені» (1930 р.), «Острів Леван» 
(1932 р.) вразили критика лагідністю колориту, зажуреністю в імлу 
недомовленості, відсутністю особливих контрастів, разючих, пістрявих 
барв, що він виразив припущення: «Невже в такий спосіб Винниченко 
намагався втілити у малярстві свій утопічний «конкордизм»?» [54, 28].

Специфічними постали перед критиком натюрморти 
В. Винниченка, які Б. Певний трактує наче краєвиди, без конструювання 
предметів. Взагалі, на виставці вражало одне – «відсутність на картинах 
митця складніших композицій із людьми, характерами, якими такі багаті 
його літературні твори» [54, 32]. Дослідник називав В. Винниченка 
талановитою «людиною Ренесансу», стверджуючи, що його «картини 
становитимуть собою унікальну цілісність як автограми непересічної 
людини» [54, 33].

Коли, чому і з ким розпочав В. Винниченко свою малярську 
практику? Відповідь на ці питання знаходимо у розвідках С. Гординського, 
М. Глущенка, М. Жулинського, Г. Костюка, С. Михиди, В. Панченка, 
Б. Пастуха, Б. Певного, Т. Скрипки, О. Федорука, П. Федченка та ряду 
інших дослідників. 

У своїх розвідках вони стверджують, що після остаточного виїзду 
з України за кордон у 1921 році В. Винниченко разом із своєю дружиною 
проживав у різних містах Європи: Відні, Берліні, Празі, Карлсбаді, Рауені, 
Парижі. На цей час припадає великий успіх його п’єс, що ставляться 
на сценах європейських театрів. Тоді він знайомиться з талановитими 
молодими українськими художниками, котрі накопичували і розвивали 
свої здібності: Миколою Глущенком, Святославом Гординським, 
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Михайлом Андрієнком, Олексою Грищенком та іншими.
Знайомий був В. Винниченко і зі світовими майстрами пензля 

та їх художніми шедеврами. За словами В. Панченка, «він освоював 
досвід європейського модернізму, захоплювався Пікассо, який довгий 
час мешкав тут, в Мужені, Браком і Матісом» [48, 119]. «Щоденник» 
свідчить про те, що відомі художники нерідко приїздили до «Закутку». 
Частими гостями були Микола Глущенко з дружиною, Олександр 
Архипенко, Михайло Жук, Сергій Мако. Про враження від останнього 
після їх знайомства письменник зафіксує у нотатнику, так описуючи 
його портрет: «Художник Sergo Mako і його українська мова. Лице 
чистісінького кацапчука «кувшинного рила» [4, 341], або ще один 
запис: «Позування маляреві Мако. Невеличкий, худенький, з цапиною 
борідкою й блакитними очима […] Вражіння: мистецтво, себто, таких, 
яких народ не вживає» [4, 346].

У щоденних нотатках є ряд таких записів, які розкривають стосунки 
між митцями: «Позування у Мако. Портрет Керенського: тонкорукий, 
виснажений, неврастенік. Мако: «Він думав, що я його зроблю героєм». 
Цікаво, як люди, що знають мене здаля, найхарактернішою моєю рисою 
вважають силу. В портреті Мако так і старається передати мене» [4, 346], 
ще один запис: «Лист від С. Мако. (Репродукція мого портрета. Досить 
цікавий рисунок. Підкреслення хижої сили в обличчі. Не знаю, чи це в 
такій мірі є у мене. Пропонує дати до видання «Сонячної машини». Ідея 
– непогана. Треба буде здійснити)» [4, 600].

Зустріч в Берліні у 1922 році, а потім майже десятирічна дружба 
з М. Глущенком «позитивно позначилася на малярських смаках і працях 
В. Винниченка» [35, 25]. Молодий художник приїхав до німецької 
столиці навчатися в Берлінській Академії мистецтв, В. Винниченко 
допомагав йому матеріально, організовував подорож до Швейцарії, 
брав участь в організації першої виставки його робіт в Берліні. У 
своїх спогадах М. Глущенко зазначає, що Винниченко почав малювати 
влітку 1922 року, а разом вони працювали над художніми полотнами 
вже у 1927 році: «Вперше ми разом малювали в Сен-Рафаелі, в 1927 
році. Спочатку малярство для нього (Винниченка) було спочинком від 
літературної діяльності. Після 5-6 годин щоденного писання десь у 
скелях, коло моря, В. К. повертався додому, брав фарби, станок і тут же, 
коло будинку, починав малювати» [25, с. 62].

Попри те, що М. Глущенко визначає малярство В. Винниченка 
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того часу «безжурним підходом до натури. Не маючи формальних і 
технічних засобів, не маючи великого професійного знання, Винниченко 
ще з перших кроків дивував своїми досягненнями» [87, с. 62], ряд 
дослідників, і ми розділяємо їхню думку, доводять, що письменницький 
архів містить велику кількість матеріалів і документів, які свідчать, що 
«письменник починаючи з 1922 року заходився уважно вивчати історію, 
теорію і практику європейського і зокрема українського образотворчого 
мистецтва» [25, 25].

У бібліотеці В. Винниченка знаходяться праці з історії та 
теорії образотворчого мистецтва, написані німецькою, французькою, 
російською та українською мовами; цілий ряд монографічних досліджень 
про «малярську спадщину Т. Шевченка, С. Васильківського, М. Жука, 
М. Самокиша, М. Бойчука, І. Мартиновича (спогади О. Сластіона), 
М. Бутовича, М. Глущенка про «Празьку студію» (Сергій Мако та інші)» 
[35, 25], там же збереглася велика кількість програмок з німецьких та 
французьких виставок, які відбувались у Відні, Берліні, Парижі й у свій 
час були відвідані В. Винниченком. 

Треба зазначити, що початком ґрунтовної і систематичної праці 
В. Винниченка в галузі малярського мистецтва стала весна 1922 року, 
відтоді до нашого часу збереглися ряд його малюнків: «[…] автопортрет, 
портрет дружини та деякі ескізи» [35, 25].

Відомо, що В. Винниченко – не професійний художник, бо не 
отримав систематичної малярської освіти, проте «він мав вроджене 
велике відчуття кольору та лінії, яке позначилося на його літературних 
творах і тягнуло його […] до фарб і пензля» [35, 25].

Існує кілька причин того, що відомий письменник, політик, 
публіцист узявся за фарби і щітки. Деякі дослідники, наприклад 
С. Гординський, вважають, що це «був передусім факт, що він опинився 
нагло без читача», тобто перестали друкуватися його твори і в Україні , і за 
її межами. Тому письменнику, котрий мав вроджений потяг до «кипучої 
творчої діяльності», довелося шукати інші шляхи самореалізації 
і шукати нову царину для вияву свого таланту. Другою причиною 
«було саме французьке мистецьке середовище, той мистецький клімат 
Парижу» 20-их років, у якому опинився В. Винниченко. Він «не міг 
не заразитися цією мистецькою атмосферою, тим більше, що між його 
знайомими були й митці» [26, 58].

Та варто дещо критично поставитись до цих свідчень. Попри 
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те, що на той час читач-емігрант не мав змоги знайомитись із його 
творами, а видання Галичини і цілого ряду емігрантських видавництв 
не друкували його праць, все ж таки європейська публіка мала змогу 
бачити п’єси В. Винниченка («Брехня», «Гріх», «Чорна Пантера і 
Білий Медвідь») у театрах Берліна, Мадрида, Рима, Праги, Загреба, 
Дрездена тощо; на екранах з’являється кінофільм «Чорна Пантера», 
знятий кінорежисером Гансом Яновіцем та Йогансеном Гутером; 
постановка п’єси «Брехня» режисером Фрідріхом Каслером довгий 
час ішла в берлінському державному театрі; п’єса «Чорна Пантера 
і Білий Медвідь» була поставлена російським театром у Берліні й з 
успіхом кілька років вражала театральну публіку. Окрім цього, в Україні 
виходить двадцятитомне видання творів В. Винниченка, великим 
тиражем випущений роман «Сонячна машина». Та й сам письменник 
аж ніяк не відчував кризи літературної діяльності, він систематично 
і чимало пише, з-під його пера виходять один за одним нові твори: 
збірка «Намисто», роман «Поклади золота», повість «Злочинство», 
оповідання «Білесенька», «Стелися, барвінку, низенько», драми «Пісня 
Ізраїлю», «Пророк», морально-філософський трактат «Щастя. Листи 
до юнака», сценарій до фільму «Сонячна машина» тощо. Ось саме на 
цей період розквіту творчих сил письменника припадає зацікавлення 
В. Винниченка малярством та глибоке вивчення ним теорії і практики 
образотворчого мистецтва.

Коли ж уперше розпочав В. Винниченко свої малярські студії? Ряд 
дослідників (С. Гординський, М. Глущенко) стверджують, що малювати 
він розпочав у 1926-1927 роках. Але повнішу, на наш погляд, інформацію 
ми отримуємо зі статті Г. Костюка «Володимир Винниченко – маляр», де 
автор стверджує, що «пристрасть до малярства була у Винниченка ще з 
молодих літ і що він почав малювати ще задовго перед революцією 1917 
року» [35, 23]. У цій же праці Г. Костюк, посилаючись на щоденникові 
записи В. Винниченка, доводить, що саме стомленість від зосередженої 
праці над романом «Записки Кирпатого Мефістофеля», в обставинах 
небезпеки і великого нервового напруження для відпочинку останній 
вдається до малювання.

Підтвердженням цього стають щоденникові записи 
В. Винниченка від 14 липня 1916 року: «Сиджу втомлений. Знайшов 
собі біду: малювання. Простоюю з квачиком і палітрою перед якоюсь 
своєю нікчемною мазаниною годин по п’ять-шість і не можу одірватися» 
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[3, 212].
Ще один із записів у «Щоденнику» від 22 липня 1916 року 

доводить, що потяг В. Винниченка до малярства захопив митця набагато 
раніше, ніж стверджують його сучасники: «П’ята година ночі, а Кохи ще 
нема. Дощ січе з самого ранку, дрібний, густий, осінній. Холодно, вогко 
і темно так, що в їдальні не видно читати […] З нудьги мажу Левків 
портрет (Левко Юркевич – знайомий В.Винниченка). І, мажучи, думаю: 
так само ж, мабуть, і в літературі – досить мазнути десь коло губ одну 
майже непомітну рисочку, і вже міняється ввесь вираз лиця, само лице 
і вся душа людини» [3, 212]. Хіба це не переконливий доказ того, як 
майстерно письменник підмічає залежність вдачі людини від навіть 
незначних змін в її портреті? Цілий ряд інших записів засвідчують, 
що «пристрасть до пензля і фарби була властива йому ще з юнацьких 
років. Вона спонукала його письменницький талант малювати пейзажі 
та портрети словом» [35, 24].

Про активне захоплення молодим В. Винниченком графікою та 
живописом, що не були несподіваними, знаходимо також у дослідженні 
П. Федченка. Він пояснює це тим, що «ранні оповідання письменника 
вже засвідчили тонку спостережливість до колористичної гами 
навколишнього світу, мінливого стану природи і людської душі, нахил 
до графічно чітких фабульно-композиційних побудов – це усе художник 
міг уміло знайденими засобами відтворювати з максимальною точністю 
й неповторністю. Ряд його пейзажів, ситуаційних сцен не поступаються 
майстерним описам живописних картин» [64, 34], а художні полотна із 
зображенням пейзажних етюдів вдало передають «простір, музику шуму 
дерев і річок, плин хмар на небі. Це особливо відчутно, коли художник 
використовує змінну техніку – акварель і перо. Міцно і професіонально 
скомпоновано різні плани зображення, тло і перспективу» [64, 35-36.].

Поясненням цьому, на думку С. Михиди, є юнацьке захоплення 
В. Винниченка малюванням ще в гімназійні роки, коли всебічно 
обдарований юнак міг відвідувати заняття з образотворчого мистецтва 
академіка Петербурзької академії мистецтв П. Крестоносцева [40, 15-16].

Що давало натхнення митцеві, поштовх до творчості, настроєності 
на світ природи? Це, передусім, прекрасні та численні краєвиди Сени, 
Рів’єри, Вієнни, середньоморські пейзажі, Сен-Рафаель, острів Леван, 
що його полюбляли рибалки, Мужен і, звичайно, «Закуток», у якому 
фізично важку працю митець поєднував з літературною та малярською.
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Переконанням того, що розвиток письменницького та малярського 
талантів В. Винниченка завдячує його художньому дару, є щоденні 
нотатки. Вони яскраво відбивають живописне сприйняття оточуючого 
пейзажу митцем. У нотатках письменника спостерігаємо колористично 
забарвлені описи неба, хмар, лісу, дерев, осінньої сирої землі [3, 47], [3, 
92], [3, 58]. 

В. Винниченко тонко відчував кольори оточуючого світу й уміло 
їх передавав їх і пензлем, і словом. Підтвердження цьому знаходимо 
в дослідженні О. Дроботун [28], котра вивчала колористику модерної 
прози М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Винниченка та М. Яцківа.

Природні явища та їх дію на людей нерідко і майстерно підмічав 
письменник, прикладом можуть слугувати записи: «Олов’яне небо. 
Притихла, вогка нагніченість повітря. Пронизлива туманна мряка, яка 
часом замерзає в крупу і боляче б’є по обличчю. Начучверність курей, 
птахів. Мовчазність півнів, нахмуреність людей» [4, 197], або: «Буря. 
Величезний червоний місяць зі сходу над обрієм. А з заходу сиво-
синя армія хмар. Один самітний лицар, закрившись червоним круглим 
щитом, виступає проти лахматої дикої орди, що заступила все небо […] 
Блискавки розпахують небо на частини, небо тріскається кривавою 
золотою лінією, як земля в посуху» [4, 348].

Протягом усього життя талант письменника і художника 
природно поєднувався у В. Винниченка, натомість в останньому записі 
«Щоденника» за 1 березня 1951 року читаємо: «Тиша в природі. Естерель 
(місцевість, у якій знаходився «Закуток», де проживав В. Винниченко 
останні роки. – В. Ч.) у сріблясто-блакитній мряці. Тиша в мене на 
душі, і тиха надія […] може, буде змога в спокою робити тиху й не 
шкідливу роботу для бідної, змученої чужими й своїми Великої Матері» 
[23, 122]. Цей запис, як і всі попередні, свідчить, що дар малювання, 
як і дар літературний, допомагали митцю повніше бачити і сприймати 
навколишній світ з його надзвичайною мінливістю.

Словесні пейзажі, що постають перед читачами «Щоденника» 
В. Винниченка, не поступаються його картинам: усі вони «просякнені 
світлом», в них «повно повітря», відчувається легкість, «туга за рідним 
краєм і несвідоме прагнення знайти спорідненість з пейзажем, краєвидом 
на Дніпрі», небо «завжди легке, прозоре й живе», південний пейзаж, 
«не дивлячись на багатство кольорової гами, ніколи не «кричить» ані 
жовтими, ані синьо-червоними плямами» [33, 65].
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У своїх художніх пейзажах «Осінь на Сені» (1934), «Вієнн» 
(1934), «Краєвид Сен-Рафаеля» (1928), «Сніговий пейзаж» (1933), 
«Осінній захід» (1930), «Краєвид Мужена» (1930), «Закуток» (1930), 
«Острів Леван» (1930), «Туман на Сені» (1934), «Затока на морі» (1932), 
«Хутір Велика Бастида» (1936), «Затока в Теулі», «Краєвид на тлі гір», 
«В листопаді над озером», «Маленький пейзаж (a la Van Gog)» [6, 161], 
«Південний пейзаж», «Пейзаж з трьома соснами» та ін. художник 
уміло передає різні явища природи за допомогою кольору. Природа 
у В. Винниченка не пасивна, рухлива, жива, бо «стану психології 
колоризму він приділяє багато уваги» [63, 17]. Вона навіювала авторові 
різноманітні враження, йому «імпонувала весняна соковита зелень з її 
цвітінням» [63, 17], «надихали враження від освітлення» [63, 17], яке він 
передавав чергуванням різних просторових планів.

Натюрморт – теж один із напрямів художнього мистецтва, що 
широко представлений у малярській спадщині В. Винниченка. Стихія 
натюрморту і квітів часто захоплювала митця, тому такого плану творів 
у В. Винниченка досить багато: «Червона капуста» (1930), «Натюрморт 
з птахами» (1931), «Квіти на вікні» (1931), «Інтер’єр з самоваром» 
(1931), «Фрукти й городина» (1939), «Квіти» (1939), «Польові квіти» 
(1939), «Осінні квіти» (1939). Майстер у своїх витворах знає ціну красі 
предмета, котрий величезним задоволенням і насолодою малює.

Мистецькі критики досить позитивно сприймали художні 
полотна В. Винниченка. Їх вражало «[…] надзвичайне багатство фарб. 
Його пейзажі, квіти, «інтер’єри» просякнені світлом і наче прозорі. 
Його червоні та жовті тони мають безліч відтінків і заглиблюються і 
збагачуються контрастовими плямами рідких, темних тонів» [33, 65-
66], він переймався «переважно проблемами кольору, співвідношенням 
світлоносності домінуючої плями. Дбав про кольоровий малюнок, 
в якому об’єкти розподілялися у перспективному скороченні, 
вирішувалися завдання планів, співвідношення між ними» [63, 14].

Але всупереч усім досягненням В. Винниченка у малярстві, 
його роботам часто бракувало професійності, це «інколи позначалося 
на сприйнятті єдності тональних сполучень, знижувалася цілісність 
форми, композиції» [63, 14]. Та, в будь-якому разі, митець інтуїтивно 
знаходив можливість створити форму «через поєднання двох-трьох 
кольорів, що в суміші складають напівтональні з’єднання, в яких 
зберігається домінанта основної плями» [63, 14-15], вона посилюється 
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іншими кольоровими барвами, що доповнюють її.
За свідченням Р. Винниченко, М. Келлер – відомий мистецький 

критик і «найпевніший свідок малярської еволюції В. Винниченка» [33, 
66] – мала нагоду бачити усі його малярські роботи перед висилкою 
частини з них до Америки і змогла проаналізувати побачені картини 
так: «Цікаво простежити на його творах розвиток і збагачення його 
палітри в міру того, як збільшується його майстерність у володінні 
фарбою. Перші твори його майже наївні щодо фарб. Вони нагадують 
італійські примітиви. Є деяка стриманість, нерішучість й наче навмисне 
спрощення фарбової гами. Вживає маляр майже чистої фарби. Пізніше 
приходить сміливість і навіть виклик: знайти всі відтінки й всі 
переливи найтонших зорових емоцій» [33,65]. Проте у «Щоденнику» 
не знаходимо коментарів автора щодо розвитку і вдосконалення власної 
художньої майстерності, можливо, тому, що останній не надавав великої 
ваги і значущості своїм живописним роботам.

Про становлення В. Винниченка-художника знаходимо відомості 
у розвідці М. Глущенка «Винниченко як маляр». Автор зазначає, що 
його «своєрідний підхід до натури давав виразну індивідуальність 
його малюнкам […] Ще тоді інтуїтивно сказався загальний напрямок 
індивідуального реалізму, що вже давно панує в Парижі. Незалежність 
від ніяких напрямків і течій, яскравий вираз свого почуття особистими 
фарбами і формою в південних пейзажах Провансу, з їх сонцем, 
контрастами фарб, нагадує різноманітність України» [25, 62]. 
Щоденниковий запис за 3 травня 1948 року так підтверджує попередню 
думку: «Українізація» провансальського пейзажу» [19,  61]. Митець 
сумував за своєю Батьківщиною, намагаючись у художніх творах 
втілити свою безмежну любов, бо думки про рідну землю не полишали 
його ні на хвилину.

М. Глущенко стверджує, що з самого початку на малярську 
творчість В. Винниченка не були помітні жодні мистецькі впливи: 
«Відокремлення його від актуальності мистецького життя Парижу 
принесло йому більше позитивного, ніж іншим вивчання» [25, 62]. А 
з роками стають помітними малярські успіхи В. Винниченка: «Палітра 
його спокійніша, сполучення фарб набирає виразної індивідуальности й 
ясности» [25, 62-63].

У квітні-травні 1923 року знаходимо ряд свідчень про те, що 
митці багато часу проводили разом за малюванням: М. Глущенко 
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«почав малювати мій портрет» [4, 207], це надихнуло В. Винниченка 
до створення автопортрета: «Дощ. Малювання автопортрета» [46, 213]. 
Що було причиною такого психічного стану при створенні власного 
портрета? Відповідь знаходимо у «Щоденнику» за 18 квітня 1923 року. 
У цей час В. Винниченко перебуває у стані повного розчарування, бо усі 
задумані ним справи та акції у літературі та політиці не вдаються: «Смуга 
невдач і прикростей тягнеться. Здається, ні одна справа, що затівається 
мною, не вдається […] Боюсь листів, телеграм, бо в них приходять тільки 
неприємності. «Конституція», яка, здавалось, була такою безсумнівною 
річчю – ніяких ознак не дає» [4, 207]. Саме в цей період письменник 
шукає іншу сферу реалізації творчих сил і частково знаходить душевне 
заспокоєння в малярстві – задумує написати автопортрет, який зберігся 
в його колекції.

Оцінюючи малярський талант В. Винниченка, не можна оминути 
свідчення інших мистецьких критиків. С. Гординський, наприклад, 
визначав творчим малярським напрямком у В. Винниченка реалізм, 
але такий реалізм, «що збагачений імпресіоністичним досвідом, 
уже вільніше ставився до природи і не копіював її сліпо» [26, 59]. 
В. Винниченкові властиво було «постійне намагання творити чисто 
малярськими засобами, безпосереднім і свіжим мазком, а це така 
притаманна ознака саме нового малярства» [26, 59], в його краєвидах 
відчувається «значний вплив Глущенка, його малярських засобів»: 
подача кольором першого і дальніх планів, масивне накладання фарб 
для створення об’ємів, «зеленаво-брунатний тон цілостей» [26, 59].

П. Федченко, ознайомившись із художніми полотнами 
В. Винниченка і М. Глущенка, визначив, що у їх працях є багато спільного: 
митці дуже щирі, безпосередні в сприйманні навколишнього світу, 
«дають волю художній інтуїції, залишаючись вірними реаліям світу, не 
бояться наповненої оригінальним баченням і смислом умовності» [64, 
36], їх картинам властива природна розкутість, відсутність холодної 
розсудливості і в той же час внутрішня зосередженість і «роздуми над 
тонко і вміло загаданою загадкою» [64, 36].

У розвідці П. Федченка «Володимир Винниченко – художник» 
автор схиляється до думки, що В. Винниченко у своїх перших 
малюнках «починає його (Глущенка) прямо наслідувати» [64, 35]. Але 
запереченням цього є записи у «Щоденнику» митця, датовані груднем 
1926 року: «У Глущенка. Занадто продукує. Якась фабрика картин для 
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міланського магазину. Так, реклама буде, але якість роботи терпить» 
[5,  253], або ще один запис, зроблений 23 вересня 1934 року: «Нові 
картини Глуща (так іноді називав М. Глущенка В. Винниченко на 
початку 30-их років. – Ч.В.). Дійсно, він правду сам про себе сказав: 
нема куди далі йти. Так мало просувається вперед: все ті самі пейзажі, 
ті самі фарби, та сама «невтральнісь» психічна цих пейзажів. Вони не 
живуть, не дихають настроями, почуттями ці пейзажі. Фарби, правда 
виразніші, жвавіші, яскравіші» [9, 88]. Ці нотатки заперечують повне 
наслідування Глущенкового стилю В. Винниченком, а деякі записи 
навпаки стверджують, що і сам М. Глущенко не цурався наслідувати 
Винниченкові прийоми малювання. Наприклад його «ідею психізму 
в малярстві», «синтез і психізм, або синтетичний психізм – a la 
impressionizme» [5, 396], коли М. Глущенко намагався втілити в своєму 
малюнку жінку в жаху. Свідченням цього є такий запис у «Щоденнику»: 
«Новий малюнок – жінка в жаху. Виразно під впливом мого «Все, що 
полишилося», це помітила й Коха. Шкода, нема ініціативи» [9, 88].

Ідея психологізму у мистецтві не прийшла з нічого, письменник-
експериментатор постійно намагався втілити її у своїх літературних 
творах. Як зазначає В. Панченко: «Винниченка-художника якраз цікавили 
психологічні таємниці людини: своїх героїв він часто ставив у ситуацію 
морального експерименту, аналізуючи підсвідомі першопричини їхньої 
поведінки, гру інстинктів, химерні поєднання соціальних і біологічних 
чинників» [48, 119]. То чому ж не можна було б спробувати реалізувати 
цю ідею у малярстві?

Митець умів критично оцінити свої роботи, помітити в них 
недосконалість чи прогрес: «Рисунок пейзажу з Глущенком. У мене 
вийшов якийсь примітив у дусі картин старих італійських майстрів» 
[5,  249]. А його зауваження щодо інтелектуальної творчості в малярстві 
вражає своєю незвичайністю: «[…] з цього бачу, що мистецтво 
малярське не потребує особливої творчої інтелектуальності. Можна бути 
розумною, інтелектуально творчою людиною і не можна намалювати 
стовпчика. І, навпаки, бути цілковито інтелектуальним дурнем і писати 
геніальні картини» [5,  478 ]. Це доводить той факт, що митець аж ніяк 
не страждав на «зіркову хворобу», він умів цінувати і використовувати 
дане йому природою, бо вже народився з інстинктом творення.

Важливою для В. Винниченка була оцінка його робіт оточуючими 
людьми, бо він, як і кожний митець, бажав розуміння своїх творінь. 
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У записі його «Щоденника» за 2 січня 1927 року знаходимо: «Таким 
чином фахівці малярі знайшли, що моя мазня – «дуже гарна», що я можу 
послати до сальону її. Бідний сальон, що прийняв би її. Одначе те, що 
Маруся Бронштейн (дружина М. Глущенка. – Ч. В.), подивившись на 
неї, постановила більше не малювати, бо я, не вчившись, «у тисячу 
разів краще за неї» малюю, досить утішно, – може, справді, не соромно 
лишити висіти на стінах ці плями в рямцях. А автопортрет навіть 
знайшли «надто подібним», майже як фотографія» [5,  281]. У цьому 
контексті вважалось би слушним визначити таку рису вдачі автора, як 
самоіронія, яка досить часто проявляється у щоденникових нотатках 
автора. Називати свої художні полотна «плямами в рамцях» може лише 
людина з твердим і практичним, навіть прагматичним, поглядом на 
оточуючі речі.

Художні полотна В. Винниченка часто привертали увагу 
поціновувачів художнього мистецтва. Про це свідчить той факт, що на 
виставці його картин у Львові (про цю подію розповідається в листі 
Кавуна до Глущенка і переказаному останнім В. Винниченку. – Ч. В.) два 
його малюнки хотіли купити: квіти й автопортрет. На що В. Винниченко 
дав згоду і зазначив щодо ціни: «[…] робітникам віддам за стільки, 
за скільки вони самі схочуть і зможуть дати» [9, с. 83]. Ці слова 
підтверджують уже висловлену думку про те, що В. Винниченко рідко 
продавав свої картини, більше – дарував, на відміну від М. Глущенка, 
котрий завжди прагнув отримати матеріальну вигоду від своєї праці. У 
нотатках від 20 червня 1934 року, читаємо: «Маленькому друкареві дуже 
подобаються мої малюнки і він запропонував мені подарувати йому 
один на 100-200 фр. Глущ йому теж «подарував», але за видання книжки 
про нього. Глущ гадає, що цей тип через любов до його картин зробив 
такий обмін […]. Видання його книжки було все тим самим хабарем, 
які Глущ одержує натурою» [9, 86]. Винниченкова правдивість, тонке 
відчуття несправедливості й презирство до людської самовпевненості, 
яка не має ніяких підстав для існування, викликали у художника зневагу 
до товариша по пензлю, яка далі перейде в байдужість і прохолодність 
у стосунках.

Та якими б не були їх особисті стосунки, В. Винниченко не 
заперечує того, що оцінка його художніх робіт М. Глущенком для 
нього була важливою, бо не одну годину вони проводили разом за 
малюванням. У «Щоденнику» є ряд записів, які подають оцінку його 
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пейзажів М. Глущенком: «Глущенко знаходить, що я зробив «великий 
успіх» у малюванні. Пейзаж, видно, вразив його» [7, 78].

Молоді художники Микола Глущенко та Іван Бабій були частими 
гостями у В. Винниченків. Старший за віком, В. Винниченко не раз 
допомагав їм слушною життєвою порадою чи повчальним зауваженням. 
Щоденникові записи підтверджують, що письменник не залишався 
байдужим до їх мистецтва, слідкував за їх творчістю: «Талант обох 
виразно помітний. З хлопців-учнів зробилися справжні молоді 
шукачі нових шляхів. Спільність шукань робить їх манери писання 
спорідненими. Шукання Глущенка заводять його в тупі кутки. Рятує 
скромність і щирість. Одначе, знає вже підходи до критиків: робить 
усім візити» [4, 356]. Інший запис, датований 16 грудня 1926 року, 
доповнює попередню думку: «Побачення з Глущенком і Бабієм у справі 
всеукраїнської малярської виставки в Парижі. Скептицизм хлопців: чи 
знайдеться щось путнє на Україні чи де-будь, з чим можна показуватися 
у світ. Якщо й знайдеться, то тільки в Парижі, себто в них обох. Бабій: 
прагнення стати вище Європи, завоювати її. Національний характер 
мистецтва – відсталість, регрес» [5, 249-250].

Неодноразово разом з І. Бабієм та М. Глущенком В. Винниченко 
відвідував різноманітні виставки в галереях Берліна та Парижа. У своїх 
нотатках митець уже не вперше доводить свій професіоналізм у розгляді 
та аналізі побачених картин. Після відвідування Salon de outomne 
(Осіннього салону. – Ч. В.) 10 листопада 1926 року В. Винниченко, як 
реакцію на побачене, вкаже на умисний, свідомо організований відхід 
від реальності, панування фарби, а не лінії. Остання постає перед 
глядачем нечіткою, недбалою, рисунок швидким. Зате фарба згущена, 
згармонізована, випнута наперед. Головне нерви – гармонія тонів і 
опуклість, соковитість тонів» [5,  230].

Ще один запис від 20 квітня 1927 року знайомить читача з 
враженнями В. Винниченка після відвідування ним та І. Бабієм галереї 
у Люксембурзькому музеї: «[…] видно, як сприскує рука малярства: з 
твердої певности, чіткости, викінчености і щирости та чистоти фарби 
переходять в незакінчену лінію, розкиданість у рисунку, примхливість 
у фарбі, штучність у комбінаціях. Простота і шляхетство колишнього 
фону зміняється хитромудрою вигаданістю. Наче наркотиків вживає 
мистецтво, не задовольняючись здоровим життям нервів» [5, 340].

У лютому 1931 року В. Винниченку довелось бути присутнім на 
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виставці групи малярів, що досить сміливо назвала себе «Le Seconde 
Generation» («Друга генерація». – Ч. В.). У нотатнику він зауважить, що 
«крім праць Глущенка та кількох картин інших, уся «друга» генерація – 
досить бідненьке явище» [8, 52].

Ще один запис у своєму «Щоденнику» В. Винниченко присвячує 
аналізу картини М. Глущенка «Лібеспаар» («Любовна пара»), яку той 
подарував подружжю Винниченків: «Маю трошки присторонности 
до цієї праці. Краса глибокого тілесного спокою в ній, тіло землі і 
тіло жінки в пишних, дозрілих формах, нічого колючого, гострого, 
неспокійного. Задоволеність насиченістю любови, спочинок після бурі, 
жага і прийняття зародку в лоно. Хороша річ» [4, 652].

Проте у нотатках письменника зустрічаються досить критичні 
зауваження щодо цих осіб (М. Глущенка та І. Бабія), вони аж ніяк не 
стосуються художньої творчості, а розкривають позамистецькі стосунки 
В. Винниченка з ними: «Обидва ж (про останніх) не дуже розбірливі в 
засобах і не гидливі. Етичних великих своїх ліній у них немає. Політика 
їм чужа. Громадські й національні інтереси досить байдужі. Їх називають 
у пресі руськими малярами й вони не пробують навіть спростувати» [5, 
226].

Деякі щоденникові записи повніше проливають світло на стосунки 
цих художників. В. Винниченко намагався дати аналіз і зрозуміти 
мотиви вчинків М. Глущенка, бо часто ці вчинки дивували та обурювали 
його. Наприклад, стосунки Миколи з Марусиною (його майбутньою 
дружиною): «Глущ і Марусина, видно, вже залишили думки про свій 
шлюб. Кожне собі шукає пару з грошима. Практичну молодь утворила 
революція» [5,  461], або «Ще раз Глущі й ще раз кишинівська мораль 
(родом останні з Кишинева): чоловік не повинен кидати свою жінку ні 
на годину. Якщо ж кида, то жінка має право піти в дансинг і фліртувати» 
[8, 62], ось ще один запис: «Міщанство попалось мені під злу руку й 
дістало прочуханки в лиці Марусі Глущенко. А прочуханка, властиво, 
досить невинна: назвав її в лице міщанкою. І цікава річ: образилась» [8,  
171], або: «Балачка з Глущенком на етичні теми. Хлопчина він не гордої 
етики. Хапай, де можна і як можна» [5, 394].

Та найбільше обурює і навіть викликає зневагу В. Винниченка 
те, що М. Глущенко не має своїх національних та політичних 
переконань, «у якого атрофовано навіки соціальний інстинкт, який 
абсолютно байдужий до якого-небудь соціалізму, Іванища», він просто 
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пристосовується до певного середовища (яким би воно не було) тільки 
з метою власної користі та збагачення: «Цікавий приклад того, як 
матеріальна залежність і примус міняють не тільки зверхній вигляд 
світогляду, а навіть суть його. Глущ у початках тільки пристосовувався 
до радвлади. Не маючи ніяких соціалістичних переконань, він удавав 
прихильника соціалістичної влади й революції» [8,  53]. Письменник 
зауважує, що усім дедалі стає важче жити, відстоювати свої погляди та 
інтереси, тільки Глущенкам стає краще, у нотатнику зустрічаємо: «Що 
значить бути прихильним до соціалістичної влади, не будучи навіть 
ніяким соціалістом» [9, 86].

Про вибір Глущенками між матеріальною вигодою та духовними 
цінностями зустрічаємо далеко не один запис у Винниченковому 
«Щоденнику»: «Їм (Глущенкам) ставиться досить трудна проблема: 
дружба чи матеріальна вигода. Не певний, що її можна вирішити на 
користь дружби. Я можу часом думати, що Глущі виберуть матеріальні 
вигоди» [8, 72], бо «за якусь пару тисяч хіба не можна й батька рідного 
продати» [9, 83].

Попри такі неоднозначні оцінки В. Винниченка своїх відносин 
з Глущенками, вони все ж часто спілкувалися. Одним із фактів того, 
що Микола намагався сприяти переговорам автора «Щоденника» із 
представниками радянського посольства у Парижі про повернення 
письменника в Україну, є такі щоденникові свідчення: «Ввечері зайшов 
Микола Петрович Глущенко і розповів таке. З ним виявив бажання 
побачитись управділами торпосредства в Парижі. Він йому сказав, що 
влада дала йому широке повноваження проводити зо мною переговори 
в справі мого повороту на Україну» [8, 73]. Але цій акції так і не 
вдалося справдитись: «Глущ бачився з Радченком (Головою радянського 
торгпосередства в Парижі. – В. Ч.). Вияснилось, що він проводить 
далі переговори не буде.[…]. Таким чином справа повороту на цьому й 
закінчилась» [8, 73]. Ці події викликали в душі письменника різноманітні 
сподівання та надії: «Можливо, дійсно «Щастя» буде надруковане. А 
тим самим буде відновлено зв’язок мене з колективом. Це – головне» [8, 
73], як им так і не вдалося здійснитися.

Ще одне свідчення непорядності М. Глущенка відбиває 
Винниченків «Щоденник», цей вчинок Миколи дивує митця і призводить 
до виникнення неповаги до нього: «Dame повідомила неймовірну річ. 
Глущенко пояснив їй, чому змінилося наше ставлення до нього. Нібито 
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я закоханий в його жінку. А як жінка гаряче й ніжно любить його, то 
відкинула мої зазіхання. Я через це змінив своє ставлення. Сказати б – 
збожеволів, хлопець? Але ж ні, в іншому досить нормальний. Очевидно, 
просто для того придумав цю дику й неймовірну вигадку, (щоб підняти 
себе в очах дами)», а далі повне обурення таким вчинком: «Отже після 
9 років «гарячої любови й подяки» до мене такий чудовий доказ, 
коли стала потреба задовольнити свій інтереси перед якоюсь чужою 
самичкою він не завагався звести на людину, яку 9 років називав своїм 
приятелем, найдурніший і брудний наклеп. От дійсно «друг», на якого 
можна покластися» [8, 65-66].

Подружжя Винниченків підозрювало М. Глущенка у його таємній 
місії «резидента» радянського посольства, що спілкувався з ними 
для надання шпигунської інформації про задумані В. Винниченком 
політичні акції. Намагання М. Глущенка залишатися друзями з 
Винниченками, останні, з погляду уже названих подій, вбачали не 
просто покликом душі, а «щось більше за матеріальний розрахунок» [9,  
84], тобто наказ представників радянської влади слідкувати за їх життям. 
У «Щоденнику» знаходимо запис: «Глущ казав, що його любов до нас і 
спрага нас бачити дуже велика. Ми щось інше думаємо з цього приводу. 
В кожному разі його буде попереджено про мій виступ (Намір розірвати 
з ним стосунки. – Ч. В.). Але, дійсно, чи це його злякає? Коли він сексот, 
як каже Коха, то йому треба бути в «приятельських» відношеннях з 
нами, щоб бути в курсі того, що діється у нас» [9,  85].

Є ще один факт, який був наведений П. Федченком у його розвідці 
про дарунок М. Глущенку етюдного альбому акварельних і тушових 
малюнків В. Винниченка, який теж потребує деяких уточнень. Дійсно, 
такий етюдник уже після смерті художника був переданий дружиною М. 
Глущенка – Марією Давидівною у 1978 році тодішньому заступникові 
міністра культури республіки О. Чорнобривцеві, і нині його передано в 
рукописний відділ Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 
у фонд В. Винниченка. У ньому містяться 15 зарисовок, що були виконані 
рукою автора у 1932-1934 роках. «Це, – за словами П. Федченка, – 
здебільшого натуральні етюди, в яких автор прагне за допомогою кольору 
відтворити настрій природи, передати своє сприйняття світу […], де 
пастельними кольорами і графічними конструкціями художник по-своєму 
розповідає про безмежність і складність суперечливого світу» [64,  35].

Як же опинився альбом з етюдами В. Винниченка в архіві 



135

ВІЧ -НА -ВІЧ  З І  СВІТОМ

М. Глущенка? Письменник у своїх щоденникових записах стверджує, що 
М. Глущенко при перевозі меблів був у кабінеті і потім «сам признався, 
що взяв зшиток з моїми рисунками» [9,  92], та, видно, В. Винниченко 
не заборонив цього йому. Єдиною прикрістю, яка завдала письменнику 
моральної шкоди та остаточних розчарувань у дружбі та порядності 
М. Глущенка була та, що після згаданого випадку з шухляди робочого 
стола пропали декілька щоденників (за 1928 та 1929 роки). Про це у 
«Щоденнику» автор запише: «[…] їх вкрадено. Але вкрав їх ніхто інший, 
як Глущенко. Для чого? На спекуляцію? Щоб після моєї смерті заробити 
якусь копійчину на моїх записах, нотатках? Чи така нестерпна пошана 
в людини, що аж на крадіж пішов, аби мати в себе якісь мої писання? В 
кожному разі про те, що мені чиниться велика шкода (не кажучи вже про 
моральний бік учинку), він не думав багато» [9,  93].

Чи дійсно М. Глущенко узяв ці кілька щоденників? Цей факт 
залишився невідомим, бо у щоденних нотатках В. Винниченка ми 
більше не знайшли ніякої інформації про це. Проте щоденники за 
1928 та 1929 роки все ж стали доступними для дослідників. Можливо, 
вони були перекладені кимось із Винниченків десь в інше місце та 
знайдені вже після смерті письменника. Можливий інший поворот 
подій, але не це є суттєвим. На нашу думку, незаперечним залишається 
той факт, що доброзичливі і дружні стосунки родини Винниченків із 
подружжям Глущенків були втрачені. Щоденникові записи свідчать про 
такі риси М. Глущенка, як непорядність і прагматизм, які засуджував 
В. Винниченко, висловлюючи своє негативне ставлення до художника.

1935 рік був для Винниченків наповненим досить неприємними 
подіями, що призводили до частих розчарувань у колишніх друзях. Так, 
у нотатках В. Винниченка знаходимо записи, які передають жаль і сум 
за тими людьми, з якими їх розлучає доля, в них ідеться про від’їзд 
Глущенків до Радянського Союзу: «Сьогодні вперше по-справжньому 
стало сумно за Глущами, що від’їжджають. Чи побачимо ми колись цих 
людей, з якими прожито шматок життя? Що чекає їх там, куди вони 
їдуть? Розчарування чи очаровання? Боюсь, що першого буде більше, 
ніж другого, хоч вони не вибагливі на громадські досягнення» [9,  91]. 
Остаточним розривом стосунків між цими родинами став несподіваний 
від’їзд Глущенків, які навіть картки не прислали, поїхали, не сказавши 
ні слова на прощання, «мовчки, злодійкувато». Та навіть цей вчинок 
В. Винниченко намагається оправдати і пояснити: «Начальство 
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наказало? Чи власне боягузтво?» [9, 92].
Автор «Щоденника» передбачає подальшу долю М. Глущенка 

в СРСР, переконаний, що той «не боїться сучасного антиукраїнського 
курсу політики», бо «національним почуттям він не хворів і, здається не 
захворіє», а «соціальний інстинкт у нього майже зовсім атрофований», 
а тому «можна бути цілком впевненим, що його ні зашлють нікуди за 
«націоналізм», ні в концлагерь не посадять», і за «життя своє Глущ не 
зазнає любови Іванища. А через це він бідний і убогий, незважаючи на 
ласку начальства, якої, мабуть, доб’ється» [9, 89].

Митець завжди ніби наперед відчував нові шляхи сучасного 
мистецтва. Природу поглядів письменника на малярство розкривають 
щоденникові записи, вони доводять розуміння митцем модерних 
течій і напрямків мистецтва, що панували в Парижі у 20-их роках, і, 
нарешті, дозволяють зрозуміти психологію його власного малярства. 
За твердженням О. Федорука: «Живопис, окрім літератури, з жовтня 
1934 року аж до останніх днів його нелегкого життя став джерелом його 
творчого натхнення, провісником специфічного мислення барвами, що 
зроджували потік емоцій» [63, 14].

Своє малювання і писання автор «Щоденника» не мислить 
окремо від власного існування, так він запише про це 1 серпня 1946 
року: «Отже, для чого іноді аж до хвилювання хочеться писати? – 
Здається для того самого, для чого я малюю свої картини. Я ними не 
заживаю великої слави, не здобуваю ніяких матеріальних компенсацій, 
не «жалію» ними своїх ближніх. Я сам можу годинами та навіть цілими 
днями простоювати з палітрою і квачами перед полотном, забувши про 
весь світ, відчуваючи непереможний гін до чогось, до якогось досягання, 
досаду, гнів, злість од неудачі і радість та глибоке задоволення від 
досягання, від здійснення якогось погодження в собі» [17, 130].

В. Винниченкові-художнику належить ряд портретів: «За 
друкарською машинкою» – із ранніх малюнків В. Винниченка, портрет 
молодої жінки в червоній хустці на плечах і з квітами в руках, портрет 
Розалії Винниченко 1930-их років, «Автопортрет» 1929 року, портрет 
дружини в капелюсі, виконаний ще у 1926 році в Парижі, портрет дружини 
1929 року, портрет пані Тамари Скрипт, «Єва з яблуком», «Виймання 
колючки», «Портрет жінки», ретуші до портрета «Дівчина з букетом» 
[19,  61] та інші, – їх у майстра не багато. Щоденникові свідчення доводять, 
що до малярської творчості, як і до будь-якої справи, за яку він брався, 



137

ВІЧ -НА -ВІЧ  З І  СВІТОМ

В. Винниченко ставився дуже відповідально, повністю віддавав себе цій 
роботі. Коли закінчував свій автопортрет 31 грудня 1926 року, він писав: 
«Закінчення автопортрету. Просто як хвороба ця моя мазня. І позбавитись 
не можу, тягне, як до морфію» [6,  159].

За свідченням О. Федорука, В. Винниченко «малював людей, 
близьких йому за станом душі, він не перетинав межі, за якою 
розпочиналася праця на замовлення. Власних творів, як правило, не 
продавав, тому портретував лише тих осіб, які щось значили в його 
творчому житті» [63, 17].

Для В. Винниченка-художника, як вже було зазначено, досить 
плідними в плані малярства були 30-ті роки: тоді він створює цілий ряд 
пейзажів, натюрмортів, портретів, що поповнили його творчу колекцію. 
Та не так легко було створити талановитий і досконалий художній 
твір, а особливо портрет. Наприклад, щоденні нотатки за 1931 рік 
підтверджують етапи роботи митцем над створенням портрета Розалії: 
«Коха лежить (захворіла). Скандал: натюрист не повинен хворіти. І от 
маєш!» [8, 51], а трохи пізніше: «Невдале малювання портрета Кохи. 
Знищення його» [17, 130], тут же не полишає митця пошук правдивості 
зображуваного: «Портрет Кохи. Надзвичайна мінливість лиця – ліній, 
фарб, тонів, виразу. Мучить» [8, 56]. Одначе цей портрет все ж таки 
побачив світ і отримав схвальні відгуки у мистецьких колах. Про нього 
О. Федорук напише: «Це тип портрета пленерного ґатунку, зі сміливим, 
активним живописним письмом. Зосереджену жіночу постать з рукою, 
що підпирає обличчя, з виразними очима і вустами зображено емоційно» 
[63, 16]. Розалія постає перед глядачем замисленою, ніби зажуреною, що 
читається в її великих карих очах. Видно, що її життєвий досвід великий 
– їй довелося багато пережити. У портреті художник «шукає тональні 
акорди, загострюючи емоційне сприйняття образу» [63, 16].

У серпні 1931 року В. Винниченко продовжує працювати у цій 
же царині, шукаючи собі нові об’єкти для малювання: «Моя знайома 
ундина, сирена, наяда (Знайома дівчина-натюристка. – Ч. В.) згодилась 
мені позувати для картини. Таким чином нагота її, можливо, спрямована 
на інше, послужиться естетиці» [8, 59].

Краса оголеного жіночого тіла завжди вабила художника, 
жіноче тіло змушувало замислюватися над його місією в природі. Цій 
темі підпорядкована Винниченкова картина «Виймання колючки» 
(1933), автор сприймає модель на тлі краєвиду «через мить емоційної 
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відвертості, ліризму й очевидної гармонії з краєвидом, виповненим 
сонячною зеленню на узліссі й золотом осяяної трави. Тілесна краса 
жінок переконлива в аргументаціях основної барви, ґрунтовно 
проробленої в тонах і напівтонах» [63, 16].

Усі вищеназвані портрети розкривають перед глядачем справжній 
малярський талант В. Винниченка, бо в них він «сягав подібності, 
занурюючись у такі сфери малярської інтерпретації, які давали 
можливість «висвітлити» риси людського характеру» [63, 17].

Як вважав сам В. Винниченко, подібність у портреті – це дуже 
важлива вимога, але не завжди зовнішні деталі можуть розкрити 
справжню сутність людини: «Чи був я чесним з мистецтвом? Зрештою, 
чого портрет має виявляти тільки немолоде, невеселе, нездорове в 
людині? Чи воно дуже помітне на око? Чи не чесніше відшукати те 
молоде, здорове, хороше, миле, що воно не дуже помітне на око, але, 
може, є справжнісіньке, ніж те для цієї людини?» [16, 124].

За свідченням М. Келлер, до портрета В. Винниченко ставить 
неодмінну вимогу – подібність, це найбільше турбує маляра і вимагає від 
нього багато часу. Найчастіше художник пише портрет на фоні пейзажу: 
«Неначе тісно маляреві в стінах, і цей пейзаж, трохи приглушений, але 
майстерний, спонтанний і легкий, зливається і доповнює враження від 
кожного портрета. Аксесуари написані, як і пейзаж, в імпресіоністичній 
манері, але обличчя носить на собі сліди пильної праці. Відчувається 
бажання переказати душу моделі, синтезу різних виразів та моментів, 
характерних для кожної моделі людської» [32,  65-66].

Переглядаючи малюнки із зображенням фігур, а їх кількість 
у В. Винниченка, як уже зазначалося, невелика, С. Гординський 
звертає увагу на його «Автопортрет». Критик зазначає, що з погляду 
портретного, тобто передусім з погляду психічного, «це річ солідна і 
добре простудійована, хоч у кольорах, може, надто брунатно-сіра і через 
те робить враження надто реалістичне» [26, 60]. Але таке зауваження 
аж ніяк не впливає на висновок, зроблений критиком: «Серед досить 
великої групи українських мистців паризької школи В. Винниченко, 
хоч нічим оригінальним не виявився, – маляр далеко не аматорської 
міри» [26, 60], бо вся його малярська творчість, за словами М. Келлер, 
виявляє глибоку любов до життя і «якусь радість, легкість та вдячність 
за те, що може передавати саму душу кожної своєї моделі, якщо це 
навіть квітка чи камінь» [32, 65-66].
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І не тільки образи, створені фарбами, розкривають багатогранний 
талант митця, варто лише розгорнути його «Щоденник», як з цих 
сторінок постають перед читачем яскраві і щирі словесні портрети: 
«Пансіон. «Мавпочка» – чорнявенька, стрижена, чорноокенька й 
трошки кирпатенька дівчина» [4, 439-440], «Лєна Барановська. Ясні, 
чисті, відкриті, правдиві й спокійні очі. Лице просте, селянської 
дівчини, здорове, рум’яне, безброве; волосся масне, жовто-біляве. 
Посмішка чарівна, приваблива, ясна, як очі» [4,  440], «У смуглявої 
дівчини синювата родинка на шиї. Очі сірий камінь з блакитним 
одсвітом. Сталевого коліру серпанком пов’язане чорне волосся, без 
блиску, з підпалом на кінчиках» [4,  67], «Візита Сесіль Перрі. Жінці 73 
роки, але вона повна жвавости, енергії, цікавости до життя, шукання 
нових шляхів життя» [22, 118]. Дійсно, жіночі портрети зацікавлюють 
читача, поруч з ними постають зі сторінок «Щоденника» й правдиві 
чоловічі образи: «Робітничок білявий, маленький, у величезних на 
нього чоботях і випущеній рожевій сорочці без пояса, з обуренням 
витягає з-під грачів у карти свого теплого піджака» [3,  57], «Група 
грачів у карти. Гра – 21. Обличчя попечені сонцем, очі водянисті, руки 
незграбні, пальці, що держать карти, не гнуться і тримають карти так, 
що ті майже ламаються» [3,  57], «Дмитро – високий, майже безвусий 
парубок з рівним і гострим на кінці носом. Верхня губа теж загострена, 
зовнішні куточки очей підняті трохи догори і також загострені. Очі 
чисті, жваві, гарні й розумні. Все лице бронзово-чорнявого, попаленого 
сонцем кольору» [3,  62] тощо.

І художні, і словесні портрети, створені митцем, є тим 
засобом, за допомогою якого він відкриває […] душу персонажа. 
У своїх портретах, як і у літературних творах, майстер художньої 
портретистики «кількома мазками зумів подати динамічний портрет» 
своїх героїв, у його письмі превалюють «модерні стильові риси на 
натуралістичній основі» і цей натуралізм з експресіонізмом дає у 
висліді гарний результат [52].

Отже, митець готовий був використовувати будь-які форми 
і техніки (чи то словесні, чи то малярські), аби правдиво зобразити 
людину, її внутрішній світ, думки, мрії, сподівання, надії. Література і 
живопис тісно співіснували у нероздільному хаосі його ментальності, 
«розділення, розмежування малярства і літератури на рівні свідомості 
у Винниченка не було. Очевидно, завдяки тому, що переходив від 
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одного способу творення до іншого» [59, 39].
Дійсно, синтез словесного і малярського таланту В. Винниченка 

дає підстави твердити, що саме поєднання цих штрихів дає нам 
повніший психологічний портрет митця, котрий, створюючи 
талановиті художні твори, написав у 1947 році у своїй статті про те, 
що він любить малярське мистецтво і, коли має вільний час, працює в 
ньому [24, 1]

Таким чином, творча особистість В. Винниченка-художника 
знайшла свою реалізацію на сторінках письменницького «Щоденника», 
нотатки якого є яскравим підтвердженням його майстерності. Дійсно, 
маючи літературний талант, В. Винниченко-письменник прагнув 
реалізувати себе і в царині живопису, завжди реально сприймаючи 
власні недоліки і досягнення в цій сфері творчості.

В. ВИННИЧЕНКО В КОНТЕКСТІ ЧАСУ: ПОДІЇ ТА ПОСТАТІ
Непересічність В. Винниченка, засвідчена його місцем у мис-

тецькому та політичному житті першої половини ХХ століття, під-
креслюється, без перебільшення, колосальним колом його спілку-
вання. У цьому плані «Щоденник» – невичерпне джерело автобіо-
графічної інформації, яке дає уявлення про спілкування митця з його 
однодумцями, знайомими та товаришами у політичній, літературній, 
мистецькій, видавничій діяльності: М. Авдієнком, О. Андрієвським, 
артистами Б. Дніпровим і Є. Чайкою, І. Багряним, С. Бандерою, І. Бор-
щаком, подружжям Віленських, Ґоґоберідзе, М. Галаганом, Ю. Гасен-
ком, М. Глущенком, В. Голубничим, Н. Григорієвим, М. Грушевським, 
Д. Гуменною, Даліндою, Г. Довженком, П. Зайцевим, Д. Ісаєвичем, 
Гр. Косинкою, М. Левицьким, подружжям Лисенків, Є. Лунберґом, 
І. Мазепою, С. Мазуренком, І. Майстренком, А. Макаренком, П. Мі-
люковим, М. Міхновським, А. Ніковським, О. Олесем, Т. Осьмачкою, 
Г. Паламарем, С. Петлюрою, Х. Раковським, А. Річицьким, Ж. Руби-
сом, У. Самчуком, О. Севрюком, перекладачем Сесіль Перрі, видав-
цем Ю. Сірим (Тищенком), Р. Смаль-Стоцьким, Д. Соловієм, К. Ста-
ніславським, М. Скрипником, П. Феденком, Є. Чикаленком, В. Чуба-
рем, Миколою та Микитою Шаповалами, Ф. Швецем, О. Шрайдером, 
О. Шульгіним, С. Єфремовим, Л. Юркевичем та багатьма іншими відо-
мими особистостями.

Загальновідомо, що завдячуючи мемуарному жанру, історія 
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постає перед нащадками прозорішою. До того ж В. Винниченко не 
просто мемуарист, а мемуарист-письменник, тому на сторінках його 
«Щоденника» вона стає ще яскравішою та ціннішою для нашого 
психоавтобіографічного дослідження.
Суспільне і політичне: щоденникова рецепція. Суспільно-політичні 
погляди В. Винниченка спостерігаються в «Щоденнику» від перших, 
датованих 1911 роком, до останніх записів 1951 року.

Проте найінтенсивніше Винниченкові роздуми щодо власного 
місця в суспільно-політичному житті своєї країни виявляємо у записах 
1917-1921 років, коли відбувалася еволюція його політичних поглядів.

Розмірковуючи про становлення та подальший розвиток 
Української держави, В. Винниченко відзначає, що українська 
державність потерпає через те, що до того часу ще не усвідомлена й 
повністю не сформована українська нація: «Нема нації – нема держави. 
Це основна причина наших невдач» [3,  397]. Його турбує те, що 
«темний, осоловілий від усяких дурманів народ», котрого політики 
намагаються представити нацією, «скоса дивиться» та «сердито 
бурчить». У такому ракурсі найбільше тривожить те, що «національна 
несвідомість, темнота, очманілість нашого народу повторюється щодня, 
а тому повторюються і всі явища, що походять з цієї основної причини» 
[3, 309]. В. Винниченко розуміє, який-то важкий тягар бере він на 
свої плечі, входячи в українську революцію: «Ще довгий і трудний 
буде шлях революції й відродження нації […] Не місяцями, а довгими 
роками треба міряти цей шлях» [3, 481]. Та скільки б не довелось іти до 
цього, політик пам’ятав одне: «Українська нація повинна жити, повинна 
бути увільнена від усяких утисків, від усякого поневіряння і знущання» 
[3, 397].

Хоча В. Винниченко бере найактивнішу роль у політичному 
житті молодої Української держави, підтримуючи й пропагуючи 
при цьому соціалістичну революцію, яка в основі своїй взяла вчення 
марксизму, він розуміє це вчення по-своєму, вкладаючи в нього інший 
смисл, «трактує марксизм із його класовою непримиренністю як учення 
про найвищу терпимість» [41, 137]. Остання теза цілком підтверджує 
думки B. Винниченка, які викладені в статті «Марксізм і мистецтво», що 
з’явилася за п’ять років до описуваних подій. Автор статті стверджував: 
«1 тільки один марксізм дає задоволення своєму непереможному, 
вічному стремлінню людини зазирнути в майбутнє» [41,  476]. А з цього 



142

ЧАСТИНА  ДРУГА

видно, як твердить C. Михида, що «Винниченко не марксист, хоча й 
проголошує себе таким, а пропагатор загальнолюдських цінностей, не 
соціаліст, а великий мрійник» [41, 137].

Політик шукає зовсім нереволюційні прийоми боротьби. 
«Самоусвідомлення народу як нації полягає, – як зауважує він у 
«Щоденнику», – «в самому народі. В його освіті, в школі, в організації 
[…]. Очевидно, відродження нації мусить іти крок за кроком, здобуваючи 
одну позицію за другою» [3, 371-372]. На думку В. Винниченка, тільки 
тоді Україна як держава досягне свого розквіту, коли буде виконано 
ряд таких необхідних заходів: «Самостійність державна; українська 
мова в усіх інституціях, урядах, школах; не тільки посереднє, але й 
безпосереднє, активне національне визволення; незалежне військо; 
військовий і економічний союз та взаємна найтісніша допомога» 
[3, 397]. На все готовий був погодитися політик, на будь-яку співпрацю, 
з будь-якою державою чи політичним угрупуванням (чи то Австро-
Угорщиною, чи то Польщею, чи то Росією), але «не випускати 
ініціативи влади з українських рук. Хай більшовизм, хай реакція, 
хай поміркованість, хай усяка форма влади, аби наша, національна» 
[3, 328]. У цих рядках відчувається надзвичайна емоційність, 
максималізм, особливо в ставленні до більшовизму. Ця надмірна 
емоційність зумовлена багатовіковим бажанням державності, 
намаганням усвідомити та ідентифікувати себе як націю.

На думку політика, що викладена в його «Щоденнику», головною 
соціальною групою в Українській державі є селянство. Досягти 
державного самовизначення та визнання можна тільки за умови 
привернення інтересів селян до національної ідеї, «коли відродження 
держави буде робитися в їхніх інтересах» [3, 369], бо саме «селянство 
[…] на ближче майбутнє являється найдужчим економічним фактором. 
Позбавлення селянства політичного значення вносить дезорганізацію в 
господарське і політичне життя» [3, 67].

У той же час В. Винниченко розуміє, що велике значення у створенні 
Української держави буде відігравати й робітництво, тому для здійснення 
своїх намірів потрібно узгоджувати дії вищої влади, що стоїть на ґрунті 
інтересів робітництва та виконавчої влади, яка іноді припускається 
помилок, «сіпаючи професійний союз» [3, 309-310] (у «Щоденнику» 
знаходимо відомості про те, як військові загони на чолі з С. Петлюрою 
розганяли робітничі з’їзди, громили професійні спілки в січні 1919 року).
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А найважливішу роль у побудові нового суспільства, у якому 
відсутнє соціальне та національне гноблення, В. Винниченко віддає 
прогресивній українській інтелігенції, котра розуміє політичну 
ситуацію, бере активну участь в його демократичному перетворенні і 
зможе якісно організувати процес державотворення. 

«Щоденник» відбиває складні психологічні процеси, які 
розкривають внутрішній світ В. Винниченка: сумніви, переживання, 
вагання щодо перспектив і свого місця в історії. Як стверджує 
В. Панченко в одному з розділів своєї книги розвідок та мандрівок, 
що має назву «Хочу собою возвеличити українське...», «лінію 
його поведінки – як творчої, так і громадської […] великою мірою 
визначав дух противенства, внутрішня установка на незгоду, протест, 
виклик» [49, 107], а «ця вічна нетотожність самому собі була виявом 
яскравої, динамічної, духовно багатої, артистичної натури» [49, 111]. 
Автор зауважує, що щирість «підтверджена всією лінією поведінки 
письменника – як громадської, так і творчої. Бажання докласти зусиль 
до того, щоб українська нація утвердила себе політично і культурно, 
стало для В. Винниченка домінуючою потребою» [49, 111].

«Щоденник» виявляє вагання В. Винниченка щодо керівництва 
урядом Української держави. У записах за липень 1917 року знаходимо 
рядки про те, що йому хотілося «втекти, поїхати кудись, […] взятися 
знову за перо, за дорогу, любу роботу […] Бути вільним, незалежним, 
творити життя по образу і подобію своєму, […] і з посмішкою думати 
про те, від чого так палаю і киплю тепер» [3, 270]. Та сумління політика 
не дало йому залишитись осторонь політичних процесів, що відбувалися 
в Україні. Щось вело його у вир політичних подій: «Ота незнана сила не 
пускає, стискує серце тривогою й соромом: не смію я в цей час кидати 
те, що любив так довго і за що боровся, як умів […] І маю бути першим 
міністром України. І смішно, і дивно, і радісно. І знов та сама тривога 
поколює душу. Чи не осоромлю я собою все діло? Чи вистачить сил, 
нервів, терпіння?» [3, 270].

Необхідно відзначити, що в круговерті політичних подій 
В. Винниченко знаходить час для творчості. У період 1917-1920 років 
він працює над написанням тритомника «Відродження нації», який через 
призму світосприймання автора розкривав перед читачем «правдиву 
картину боротьби українства за визволення своєї нації під час і після Великої 
Російської Революції» [1, 9]. Саме з «Щоденника» можемо дізнатися про 
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роботу над цим твором, від його задуму й до кінцевої реалізації.
Так, вступивши в революцію, В. Винниченко перейшов через 

усі стадії еволюції політичного шляху: від повної підтримки та 
намагань втілити в життя ідеї марксизму в новій державі до так званого 
«українського марксизму», який зможе, за словами В. Солдатенка, 
«поєднати проблеми соціального й національного визволення 
українства» [60, 17].

Усім сподіванням на створення та зміцнення державності, 
усвідомленням українців як нації передувала робота уряду, котрий 
очолював В. Винниченко в Центральній Раді. Записи, що датовані 1918 
роком у «Щоденнику», розкривають рішення та висновки політика: «А 
перемога наша в тому, що ми, українські соціалісти і демократи, що ми, 
українці, з’єднались з своїм народом. Хай нас розіб’ють фізично, але 
духовно, національно і соціально, ми поєднані тепер і в слушний час 
наш голос матиме довір’я в народі нашому» [3, 308]. Це було основним 
завданням політичних сил, які очолював В. Винниченко, ступаючи на 
шлях національного визволення.

У «Щоденнику» за 18 травня 1918 року міститься інформація 
про те, що майбутнє України 1918-1919 рр. В. Винниченко вбачає 
у тісному союзі із Радянською Росією. Але подальші політичні 
події повністю змінили його переконання. У записниках 1918 р. ми 
можемо побачити записи про те, що сподівання автора на створення 
і процвітання самостійної України не справдилися: «Ми живемо не в 
Совєтській республіці, а в капіталістичній, буржуазній, гетьмансько-
монархічній державі, яка поки що зветься самостійною Україною» 
[3, 284]. Автор щоденникових записів має на увазі період правління 
гетьмана П. Скоропадського, коли набутки революції поступово були 
втрачені. Ці події стали причиною підготовки та здійснення повстання 
проти гетьмана, яке очолив В. Винниченко.

Декілька разів В. Винниченко буде намагатися повернути себе в 
політику, багато розчарувань приноситимуть ці повернення й забиратимуть 
його душевні та фізичні сили. У своєму «Щоденнику» митець буде 
згадувати ці повернення як сходження на Голгофу. «Тоскно. Трудно мені. 
Немає радости в мене від того, що я вступаю на шлях Голгофи. Навіщо 
мені це? І завіщо? Бачу перед собою заведену, холодну машину, в яку маю 
ввійти гвинтиком. Якась сила […] веде мене кудись за собою і через що 
мушу лишатись тут, мушу брати на себе роботу й обов’язки, що дадуть 
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мені масу страждання, за яку не раз болюче червонітиму і в успіху якої 
вже зарані сумніваюся, і все таки не смію одмовитися од цього, не хочу 
одмовитися» [3, 476-477] (курсив наш. – В. Ч.).

Відомо, що В. Винниченко очолював уряд Директорії, яка 
прийшла до влади після політичного перевороту і повалення Гетьманату. 
Політика весь час тривожить майбутнє України, він не може підтримати 
поглядів окремих партій, наприклад, про есефів (представників соціал-
федералістської партії. – Ч. В.) у «Щоденнику» зафіксовано, що останні 
страшенно заклопотані «новою «авантюрою Директорії», бо вони 
«ґвалтують, що ми робимо виступи проти буржуазії. Ці солодкі істоти 
люблять вважати себе за мудрих, розважних політиків», вони прагнуть дати 
владу буржуазії, підтримати Антанту і «виплатити поміщикам за землю». 
Реакцією В. Винниченка на ці події є наступний запис у «Щоденнику»: 
«Мої нерви до того пошарпані людською гидотною, що я вже не міг з цими 
спасителями України говорити спокійно і трохи не вигнав їх з кабінету» 
[3, 318]. Але незгоди в уряді, очолюваному В. Винниченком, щодо 
найважливіших державних питань, непорозуміння та особисті амбіції між 
урядовцями призвели до того, що В. Винниченкові довелося на певний час 
відійти від політики і переїхати за кордон.

У «Щоденнику» трапляються прізвища колишніх однодумців 
В. Винниченка, про яких він говорить з певною іронічною інтонацією, 
даючи при цьому власну, часто суб’єктивну та несправедливу оцінку 
їхнім політичним діям: «Швець, Макаренко, Андрієвський хороші, чесні 
обивателі», котрі не розуміють політичної залежності, в якій опинилась 
Україна, від міжнародних сил Антанти та «Совєтської Росії», бо «коли 
міжнародні сили не дадуть іншого напрямку нашому процесові, то 
ми стоїмо на порозі великих змін у всій структурі України» [3, 310], 
– напише В. Винниченко в період правління Гетьманату, що очолював 
П. Скоропадський. 

Та й про самого П. Скоропадського В. Винниченко зауважить у 
«Щоденнику» 27 листопада 1918 року: «Цей обмежений, неосвічений, 
мабуть хворий офіцер руської армії цілком щиро вірить у те, що він 
гетьман, себто людина, вища за інших, що має право на власть […] А 
говорити ця «звичайна людина» любить, але говорить кострубатими, 
пошарпаними, неохайними фразами, запинаючись, перестрибуючи на 
друге, забуваючи тему, крекчучи і роблячи враження людини, яку треба 
одправити в лікарню», Винниченка вражає його «класова честолюбність» 
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[3, 305], бо гетьман хоче зіграти «ролю відновителя «твердих устоїв 
правопорядку», не маючи на це ні морального права, ні політичного 
хисту, ні любові до своєї землі.

Перебуваючи за кордоном у Земмерінгу у березні 1919 року, 
отримавши телеграму від Галагана та Козловського (Товариші 
по політичній роботі в уряді Директорії. – Ч. В.), політик знову 
втрачає спокій, бо відчуває свою небайдужість до долі рідної землі. 
У «Щоденнику» знаходимо: «В голову пахнуло гарячим, мускули 
напружилися, – ну, дійсно, як казала Коха, наче старий полковий кінь, 
що зачув військову трубу. Труба заграла, – мабуть, треба знову рушати 
в неспокійну трудну дорогу, на образи, на нерозуміння, на нечесні 
проти самого себе вчинки, на непевність і страшенне нищення нервів і 
здоров’я» [3, 327].

Політик намагається внести ясність в ситуацію, проаналізувати 
і зрозуміти свої вчинки, при цьому деякі щоденникові записи 
підтверджують гасло митця про «чесність з собою» і розкривають 
досить критичне ставлення Винниченка до себе та своїх дій: «В ім’я 
чого?..Чого я шукаю і кому корюся, пускаючись знову на те, що мені ж 
уже надокучило, що дає мені тільки біль, сором каяття, лють, безсилий 
одчай […] Невже славолюбність? Невже ради цього дурного чуття, 
ради цієї сумнівної, невідчуваної мною цінности я згоджують кинути 
цінности безсумнівні» [3, 328].

Втім В. Винниченко таки працює в уряді Директорії і ставить 
«самостійність, український уряд, українську державну мову» 
[3, 349] першочерговими і найважливішими вимогами щодо визнання 
Української держави Європою. Добре відчуваючи політичну ситуацію в 
Європі, політик переконаний у марності своїх зусиль, бо Європа вже не 
така могутня, як була раніше, «що вона сама готова бити поклони перед 
кимось дужчим, щоб дав їй допомогу» [3, 348].

У травні 1920 року В. Винниченко разом з дружиною перебуває 
у Москві, де йому пропонують співпрацю з більшовицьким урядом 
та ряд керівних посад у Києві чи Харкові. Але основне завдання його 
дипломатичної місії не було виконаним – більшовики не прийняли 
запропонованої В. Винниченком програми незалежної Української 
Радянської Республіки. Внутрішній конфлікт, який відбиває сумніви, 
складні психологічні переживання політика, розкриті в «Щоденнику»: 
«Тяжко невимовно. Важка, гнітюча безвихідна туга. Нема місця мені 
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на Україні. Щоб бути там, щоб брати участь в її стражданнях, мушу 
перестати бути українцем. Який глум! Для чого, завіщо? За право і змогу 
служити революції. Та чи так же, чи це буде служінням революції, коли 
я відмовлюсь бути собою, коли я стану сміховищем в очах українців, 
ренегатом, зрадником? Чи буде з цього користь? Чи приваблю я кого-
небудь за собою?» [3, 444-445]. Навіть у такий момент він зовсім не 
думає про себе: політика цікавить тільки те, що може принести користь 
його народу, захисником інтересів якого він завжди виступав.

Хоч В. Винниченко і віддавав свої симпатії соціал-демократії, 
але в тому вигляді, у якому та виявлялася в Україні та Росії, вона його 
не влаштовувала. Аналізуючи відносини між Росією та Україною 1920 
року, політик зрозумів справжню сутність «Совєтської Росії», яка бачила 
в останній тільки засіб власного збагачення матеріальними ресурсами. 
Якщо 1919 року В. Винниченко ще сподівався на союз з Росією, у 
якій «большевизм, навіть російський, з природи своєї немає ніяких 
матеріальних підстав до нищення нашої національності» [3, 356], а вихід 
із скрутного становища він вбачав у встановленню партнерських зв’язків з 
більшовиками «єдиними вірними, запеклими ворогами усякої шляхти» [3, 
356], то 1920 року ті сподівання не виправдались. Політична й економічна 
ситуація в Росії, на думку В. Винниченка, стає цього року майже 
неконтрольованою: «Совєтська Росія – в 1920-1921 рр. з економічного 
погляду є країною павперів, морально-егоїстичних, тупих, злих людей, бо 
бідність, хворість робить неминуче егоїзм як охоронний засіб […] З цього 
погляду Совєтська Росія не має нічого спільного з соціалізмом [3, 70-71]. 

Політика «совєтського» уряду викликає в нього різко негативне 
ставлення через «якусь надзвичайну не гидливість щодо засобів, 
якусь дивну неохайність щодо чистоти методів» [3, 454], бо, на думку 
політика, «нехтування етичним моментом у комуністичній боротьбі 
робить з людей звичайних жуликів, шарлатанів, ослабляє їх волю і готує 
з них звичайних соціальних паразитів і визискувачів» [3, 454].

Політик відчуває внутрішній конфлікт між «соціальним» та 
«національним», який відбився не тільки в політичних поглядах, а й у його 
літературних працях цього періоду, про це йдеться у Винниченковому 
«Щоденнику» та, зокрема, у монографії С. Михиди «Слідами його 
експериментів» [40, 129-130]: політик вкотре вагається, проте власні 
переконання в перемозі революції беруть гору над усіма сумнівами: 
«Переможе революція – виграє національна справа. Переможе реакція – 
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загине й національне визволення» [3, 455]. У нотатках за серпень 1920 
року знаходимо рядки, які підтверджують попередню думку: «[…] коли 
подивитись на це питання з погляду громадського сумління, з погляду 
«чесности з собою», з погляду комуніста, соціаліста, революціонера, з 
погляду людини, яка ж ніби все життя боролась проти злочинств і хиб 
сучасного ладу, коли ще взяти до уваги інтереси пригніченої, затурканої 
нашої нації, то усунення себе від революції в такий момент виглядає 
[…] протиріччям з собою, тіканням, егоїстичним, вузеньким униканням 
особистих прикростей і страждань» [3, 473].

«Щоденник» дає відповідь на питання про те, у чому ж полягала 
трагедія В. Винниченка-політика. Він прекрасно розумів, що «нечиста 
річ – політика. Треба бути дуже сильним і загартованим, щоб вийти 
з неї хоч порядним чоловіком» [3, 464]. Але ж розуміти – це одне, а 
жити далі відірваним від свого народу – це інше. Тому В. Винниченку з 
його, за словами В. Солдатенка, «надзвичайною, можливо – вродженою, 
чутливістю до чужого болю, абсолютним неприйняттям будь-якої 
несправедливості просто не міг бути поза колом революціонерів за 
характером, змістом, стилем думання і поведінки» [60, 19], нелегко було 
зробити остаточний вибір.

Найслабкішим місцем В. Винниченка-політика стала, як 
стверджує В. Солдатенко, «практична реалізація революційної 
стратегії і планів державотворення», але «саме він виявився 
причетним до найважливіших, початкових, доленосних рішень і 
кроків у повномасштабному, різнобічному відродженні нації, справляв 
визначальний вплив на процеси прогресивного поступу народу України 
на переломному історичному рубежі» [60, 25].

Сучасники суперечливо оцінюють внесок В. Винниченка 
(політика, державного діяча, революціонера) у політичну історію 
України початку XX століття. Г. Сиваченко дуже влучно зауважує: 
«Його складна й суперечлива натура політика і людини відтворена на 
сторінках щоденника з граничною щирістю та безпосередністю, навіть 
там, де Винниченко виявляє людську слабкість, свій суб’єктивізм, свою 
непогамованість, а іноді й несправедливість. Всі записи свідчать про 
неспокійну, могутню, яскраво-суперечливу, але сильну й чесну вдачу, 
про його безнастанні пошуки правди, добра і щастя для людей» [57, 21]. 
А записи 1917-1921 років у «Щоденнику» В. Винниченка дають нам 
підстави твердити, що саме вони демонструють еволюцію суспільно-
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політичних поглядів його автора, які формувалися протягом кількох 
років, у складні часи демократичної боротьби за ідеали соціального та 
національного прогресу й становлення української державності.
Українська та світова еліта у Винниченкових нотатках. Особливе 
місце в нотатках В. Винниченка належить його політичним прихильникам 
та опонентам. Причина тому – внутрішня амбівалентність, адже його 
політичний світогляд і творчі пошуки визначалися двома практично 
взаємовиключними напрямками: соціалізмом та націоналізмом. На 
думку В. Солдатенка: «В. Винниченко прагнув поєднати проблеми 
соціального і національного визволення українства, що й зумовило 
сутність теоретичних шукань та еволюцію (поступове полівіння) його 
поглядів» [60, 17]. Можливо, саме тому, ставлення В. Винниченка до 
політичних однодумців було досить суперечливе: іноді доброзичливе, 
прихильне, співчутливе, часто – іронічне, а то – саркастичне, подекуди 
– критичне, зрідка – зневажливе та презирливе через соціально-
політичні розбіжності та протиріччя. Тому такого роду щоденникові 
записи допомагають створити психологічний образ їх автора, дають 
красномовний автобіографічний матеріал для подальших студій в царині 
психопоетики. Тож політичні та приватні портрети сучасників стають 
своєрідними «дзеркалами», в яких чітко простежується світогляд та 
особливості внутрішнього світу самого В. Винниченка, і відбивають 
його внутрішню сутність.

Іронічними видаються зауваження В. Винниченка стосовно 
М. Грушевського, з котрим йому доводилося працювати в уряді УНР 
та Директорії, його автор «Щоденника» називає «Чорномором» 
та «заздрісним, нечесним дідком», що «грає свою гру», прагнучи 
«стати головою Малого конгресу і повернути незабутні часи Малої 
Ради». Проте, після від’їзду за кордон, В. Винниченко ще довгий час 
листувався з М. Грушевським. Це листування торкалося і літературних 
проектів, і політичних актів: «Лист (експрес) від Грушевського в справі 
політичного листа» (написаного В. Винниченком. – Ч. В.) [4, 114], або: 
«Лист від групи Грушевського (нема ґрунту для переговорів з урядом 
Раковського і вступу Грушевського в уряд)» [46, с. 114].

М. Грушевському – одному з перших своїх однодумців – 
В. Винниченко пропонує співпрацю у справі організації і впровадження 
Єдиного революційно-демократичного національного фронту, проте ця 
акція не була реалізована в силу багатьох політичних та економічних 
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причин. Про заклик В. Винниченка до М. Грушевського та його 
політичних однодумців «до вступу в єдиний фронт» йдеться у записі 
«Щоденника»: «Писання листа до Грушевського в справі Єдиного 
революційно-демократичного національного фронту» [4, 114]. У 
цьому контексті є потреба звернутися до дослідження Л. Мукосєєвої, 
в якому вона за допомогою епістолярію письменників з’ясовує їх 
міжособистісні стосунки, при цьому вказуючи на «взаємоповагу і 
усвідомленні вартості кожного з них для українського суспільства» 
[46, 143], визнання М. Грушевським «таланту молодого письменника» і 
вдячність останнього за справедливу критику [46, 143].

Тому, намагаючись бути об’єктивним, В. Винниченко все ж 
із повагою ставився до колишнього товариша по політичній роботі, 
підтвердження попередньої думки знаходимо у щоденникових записах: 
«Звістка про М. Грушевського. Жалі Чубаря, що Грушевський не хоче 
працювати з радвладою. Старий таки має мужність» [4, 663].

Отримавши листа від Микити Шаповала, в якому йшлося про 
перебування М. Грушевського в Україні, після повернення останнього 
з-за кордону в 1924 році, В. Винниченко зі співчуттям запише у 
«Щоденнику»: «Тяжко йому там і робити нічого не можна, вся влада в 
руках чужонаціональних елементів, обман, дурійство. Сам Грушевський 
не ночує вдома, боїться арешту. Хотів би вернутись за кордон, так не 
певен, що пустять виїхати […] Втягли старого в дурну і тяжку ситуацію 
і покинули (про прибічників М. Грушевського – Ч. В.). Шкода старого» 
[4, 395].

На особливу увагу заслуговують записи про стосунки 
В. Винниченка з С. Петлюрою, котрий у добу Центральної Ради 
обіймав посаду Генерального Секретаря військових справ, а потім, не 
погоджуючись з політикою Генерального Секретаріату В. Винниченка, у 
кінці 1917 року «вийшов з уряду, й поїхав на Лівобережжя, де організував 
Гайдамацький кіш Слобідської України, який у січні-лютому 1918 року 
відіграв вирішальну роль в боях за Арсенал і ліквідацію більшовицького 
повстання» [53, 2029].

За свідченням Г. Сиваченко, перебуваючи за кордоном 
протягом 1914-1917 рр., Винниченко тісно співпрацював з місячником 
«Украинская жизнь», який редагував С. Петлюра у Москві. Уже тоді 
політики мали різні погляди на літературу та політичну діяльність, 
тобто виникають певні «розбіжності в поглядах двох діячів на проблему 
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війни та українське питання» [57, 14], а також з приводу неоднакового 
розуміння кожним визначальної, навіть провідної ролі особистості у 
революції. В. Винниченко не міг погодитися з твердженням С. Петлюри 
про вирішальне призначення особи в революційному перетворенні 
держави. Автор «Щоденника» був переконаний, що революцію творить 
народ, а не окремі політики. Він вважає помилковим те, що «широке 
громадянство, мабуть, певне в тому, що головною силою у цій справі 
є та особа, ім’я якої у всіх на устах. Маси судять дуже схематично, 
вони до наївності невибагливі й неаналізуючі» [2, 305]. Проте з цією 
позицією автора «Щоденника» не можна повністю погодитися: чи ж не 
довела світова історія протилежне, вивівши на політичну арену Леніна, 
Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Черчилля, Рузвельта?

Окрім вищезгаданого, за твердженням Л. Мороз, «В. Винниченко 
був далекий від романтизму, скажімо, С. Петлюри, котрий покладав усі 
свої надії на «передового борця народних мас – пролетаріат» [45, 42], і 
був переконаний, що для боротьби достатньо палкого слова-заклику, яке 
поведе народні маси до героїчних перемог і звершень.

Для всебічного з’ясування стосунків між політиками можна 
навести свідчення П. Зайцева, котрий у 1917 році неодноразово 
зустрічався з В. Винниченком та С. Петлюрою. Його враження від 
останніх суперечливе, про них у статті «Жмут спогадів про Володимира 
Винниченка» він напише: «Петлюра до самого краю зберіг і силу духа, 
і незламність волі, Винниченко ж не раз заломлювався, а, пішовши в 
Каноссу (подорож до Москви, до Леніна, та участь в уряді Х. Раковського. 
– Ч. В.) в 1921 році, вчинив політичне самогубство» [31, 48].

У цій же статті автор згадує свої зустрічі з В. Винниченком у 
Києві 1917 року в будинку Центральної Ради, де він дізнається про давні 
стосунки між політиками, що «це – «стара історія», що Винниченко 
вже давно був не в ладах з Симоном Васильовичем і його не любив» 
[31, 51], хоча «ліквідація більшовицьких повстань у Києві, здійснена 
Петлюрою, його геройська поведінка під час взяття арсеналу зробили 
його популярним серед українського населення Києва (і не тільки 
українського)» [31, 51].

В. Винниченко-політик був упевнений, що особливих військових 
здібностей С. Петлюра не мав, був людиною штатською, котра до цього 
часу не мала ніякого відношення до військової справи. Підтвердження 
цієї думки знаходимо в дослідженні В. Макарчука: «Висунення 
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С. Петлюри на провідні ролі в цьому широкому русі за створення 
українських частин і підрозділів російської армії не може бути пояснене 
якимись його видатними військовими здібностями […] Фактично 
«маловідомий» Петлюра виступив як креатура М. Грушевського та 
В. Винниченка» [37, 147-148], ставши, по суті, виразником інтересів 
селянства в уряді, часто ігноруючи робітництво. 

Про подальшу суперечність між переконанням В. Винниченка та 
С. Петлюри повніше можуть розповісти щоденникові записи політика, 
котрого турбує те, що «рух (про визвольний рух в Україні. – Ч. В.) 
цілком несподівано набрав окрасу приватної марки одної-двох людей. 
С. В. Петлюра став льозунгом справи. Сьогодні маси мають до нього 
симпатію і довір’я. А що буде, як симпатія до особи перевернеться в 
антипатію через якийсь невдачний вчинок цієї особи?» [3, 305], тоді 
сама справа революційних перетворень опиниться під загрозою, бо тоді 
«якась німецька чи антантська рука погасить її силою» [3, 306].

У своєму політичному курсі С. Петлюра покладався на Антанту, 
і це викликало обурення та незгоду в уряді Центральної Ради. Про ці 
розходження знаходимо в розвідці С. Макарчука: «Апологети Петлюри 
пояснюють його конфлікт з Центральною Радою нібито тим, що «він 
вважав за потрібне орієнтуватися на Антанту, в той час, як Центральна 
Рада недалекоглядно робила ставку на Центральні держави» [37, 185]. 
Розуміючи помилковість суджень і сподівань С. Петлюри, дослідник 
зазначає: «Розрахунок на допомогу могутніх союзників – це всього 
спроба самозаспокоєння. Будь-який союзник готовий надавати 
підтримку тільки тому суб’єкту міжнародного права, який сам готовий 
до кінця захищати та відстоювати власну волю і незалежність» [37, 151].

Події грудня 1918 року частково проливають світло на розуміння 
розходження поглядів і дій політиків: тоді загони січових стрільців, які 
очолював С. Петлюра, вступили в Київ, «накинулись на професійний союз 
і чотири рази посіпавши його, одпихнули од Директорії робітництво» 
[2,  309], а це призвело до недовір’я до влади ще й з боку звичайного 
обивателя, який починає пліткувати про «гризню в Директорії», бо 
виходить «трагічне непорозуміння: вища влада стоїть цілком на ґрунті 
інтересів робітництва, а влада виконавча (представником якої був 
С. Петлюра. – Ч. В.) ті інтереси ніби топче ногами», і тоді відчувається, 
що «немає тої цільності світогляду і прагнення, які повинні б бути» 
[2, 310]. 
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О. Синенко у статті «Профспілковий рух доби Директорії 
(листопад 1918 – кінець 1919 рр.)» зауважує, що в той час «випадки 
насильства над професійними організаціями були не поодинокими» 
[58, 181] і наводить уривок з твору В. Винниченка «Відродження нації», 
в якому вказує на консолідацію С. Петлюри з Січовими Стрільцями, 
які «були малоосвіченими в політичних питаннях, маючи психіку й 
світогляд звичайних обивателів-демократів […] взялися «визволяти» 
Україну» [58, 183].

У монографії «Три Голгофи: політична доля Володимира 
Винниченка» В. Солдатенко про події грудня 1918 року засвідчує: 
«Намічену стратегію державотворення не лише не вдавалося втілити в 
життя, а чимдалі реальністю ставала зовсім інша модель – отаманщина 
– домінування військового начала над політичним, […] практика 
регіонального сепаратизму, супроводжувана військовим терором, 
єврейськими погромами і т. ін. Біля витоків цієї згубної тенденції стояв 
С. Петлюра, який всіляко заохочував підлеглих йому військовиків до 
безконтрольних дій, до орієнтації на єдину цінність – силу багнета»
 [61, 115].

Автор дослідження наголошує, що В. Винниченко розумів 
причини власної політичної поразки як Голови Директорії, бо 
«національний гнів не заглушував у ньому об’єктивності та здорового 
глузду. І причини своїх невдач він ніколи не схильний був шукати 
лише в несприятливому зовнішньому факторі» [61, 120]. Негативну 
роль, на думку В. Винниченка, відіграв і запропонований С. Петлюрою 
режим отаманії, який «паралізував обороноспроможність УНР, робив її 
легкою здобиччю в руках злих сил [61, 120]. Окрім того, С. Петлюра на 
кожному кроці намагався продемонструвати свою незалежність, а іноді 
навіть зверхність, від Голови Директорії, «наче прагнув поквитатись з 
В. Винниченком за свою, як, очевидно, вважав, незаслужену відставку 
з посади Генерального Секретаря військових справ у кінці 1917 року» 
[61, 120].

За свідченнями Ю. Митрофаненка, В. Винниченко та С. Петлюра 
мали відмінні погляди на роль отаманщини в історії Української 
революції з кількох позицій: перша: В. Винниченко «вважав отаманщину 
особливим режимом військової диктатури, впровадженої С. Петлюрою 
у грудні 1918 року», а С. Петлюра «розумів під отаманщиною процес 
взаємодії Директорії з «випадковими формуваннями отаманів»; друга 
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причина полягає у «підходах до використання отаманщини для розвитку 
революційних процесів УНР після перемоги над Гетьманщиною» 
[39, 177]. В. Винниченко намагався підпорядкувати ці військові 
формування політичній владі та обмежити права отаманів, однак 
С. Петлюра вбачав в отаманах потенціал та надію Директорії, окрім того 
на прикладі останніх збирався розв’язати кадрову проблему.

Цікаво, що згодом і сам С. Петлюра визнав отаманщину 
непоборною силою, яка не дала можливості реалізувати заплановане і 
призвела до поразки Директорії [39, 178].

Ще один запис В. Винниченка у нотатнику за 21 січня 1919 року 
дає досить суб’єктивну і далеко не позитивну оцінку діям С. Петлюри як 
політика, коли останній не виконав свого головного завдання – зібрати 
армію, організувати українське військо: «Як і торік, ця людина непомітно 
для широкого загалу зіграє фатальну ролю невільного саботажника і 
предателя […] Реакційність у діяльності наших органів – його справа. 
Всі помилки військових під його обороною […] Господи, які ми убогі, 
коли маємо таких національних героїв, таких випадкових і фатальних 
людей» [3, 314].

Після захоплення північної території України більшовицькими 
військами, про яких В. Винниченко запише у нотатнику: «З півночі 
навала притихла. Сарана зайнялась пожиранням захопленої території. 
Коли вона знищить її, тоді посуне далі» [3, 317], автор «Щоденника» з 
гумором, що межує з сатиричними коментарями, схарактеризує постать 
Петлюри-політичного діяча: «Тоді Петлюра обм’якне, скисне, заговорить 
хрипким, убитим голосом, погляд стане розгублено-апатичним. Тепер 
же він ходить, як балерина за кулісами перед виступом, приємно 
обсмикує свій пояс, на якому теліпається револьвер, і грізно балакає з 
своїми осавулами по телефону. Комічно і зворушливо, як бідний Симон 
Васильович з міною переможця спішить до мене щоразу з якою-небудь 
дрібненькою, приємною звісткою, – так мало їх буває у нас, що він немов 
виправдовується тими дрібничками за великі, тяжкі невдачі» [3, 317].

Згодом, у квітні 1919 року, перебуваючи у Будапешті, він із 
сарказмом зауважить: «А «балерина» кощунственно вихиляється 
перед трупом забитої України, робить ручкою до нещасних обідраних 
оборонців-недобитків, прибирає фельдмаршальські пози перед 
винищеними, перевтомленими людьми і аж захлинається від власного 
самомилування. І всі сміються з нього, і всім гидко, а така наша доля, 
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що це шамотливий нікчемний чоловічок своєю шамотливістю, своєю 
славолюбністю, своїм позуванням створює враження якоїсь акції» 
[3, 336].

Уряд, що його очолював В. Винниченко, через обставини, 
неуцтво і невміння військових командирів українських збройних сил 
(а до цього був причетний і С. Петлюра), був вимушений виїхати 
за кордон, перебувати то у Будапешті, то у Відні, то в інших містах 
Європи. Проте ці незручності були просто дріб’язковими у порівнянні 
з політичною ситуацією, в якій опинилась Українська держава. 
В. Винниченко можливо через власну неприязнь та амбіції, можливо 
через уміння аналізувати вчинки політиків і бачити їх помилки, не 
заперечуючи своєї вини, покладає її і на С. Петлюру, котрого в подальших 
своїх щоденникових записах називає «славолюбним чоловічком», 
«хамом, який хоче стати паном», «дрібним банківським бухгалтером», 
«маленьким журналістом, що випадково, примхою революції і недолею 
нашої убогости на люди видряпався на військового начальника», бо той 
заради свого отаманства робитиме все й цим буде «шкодити визволенню 
нашої нації й народові» [3, 362-363].

Ще один запис за 27 липня 1919 року доводить, що стосунки 
між політиками, особливо з боку В. Винниченка, набувають ворожого 
характеру: «Наша еміграція вже ділиться на дві сторони: так званих 
«петлюрівців» і протилежність їх «винниченківців». Я радий, що 
цим поділом, нарешті, серед громадянства моє ім’я виділено з цієї 
петлюрівщини, яка загиджує все українство своїми програмами, 
лизанням рук у міжнародних жуликів і світових грабіжників, яка 
безладно хапається за всякі нечисті (аж до чорносотенства) способи 
удержання себе» [3, 363].

Організовуючи акцію впровадження Єдиного революційно-
демократичного національного фронту, В. Винниченко мав на меті 
об’єднати всі прогресивні українські емігрантські сили для боротьби за 
незалежність України. Проте В. Винниченко-політик не бачив користі 
від С. Петлюри та його прибічників, а ті, в свою чергу, намагалися 
всіляко дошкуляти у здійсненні його політичних справ. Про ці стосунки 
віднаходимо у Винниченковому «Щоденнику»: «Бідна петлюрівська 
купка лютує на мене за виключення її з Єдиного Фронту. Не знає, чим 
мені дошкулити. Я, мовляв, із заздрості до популярності Петлюри так 
до нього негативно ставлюсь. Я, мовляв, не українець, не український 
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письменник, нічого українського в моїх роботах немає […] Очевидно, 
наша позиція настільки правильна, що по суті найбільші її вороги не 
сміють говорити про неї. Тільки обхідними шляхами, підкопами під 
довір’я до виразників її стараються її повалити» [3, 224].

Автор «Щоденника», перебуваючи у вигнанні, знаходиться у 
постійному зв’язку з українською еміграцією, спостерігає за діяльністю 
Петлюри та його «кабінету», записуючи до свого нотатника часто 
суб’єктивні та уїдливі зауваження про останніх: «Петлюра із своїми 
«міністрами», кажуть, здобув десь грошей і видає «Тризуб» – державну 
газету. Уявляю, що за убозтво повинно бути ця газета» [4, 638], або: 
«Психологічний закон: людина прагне того, чого їй бракує. Тому 
дрібненькі люди, що їх обставини поставили на місце величности, так 
люблять помпу, зовнішні відзнаки великости, значности. Внутрішню 
щербинку з цього погляду вони затуляють золотом штучних зубів. Тому 
Петлюра з цього погляду так любив парадування, форми, лесть. Він 
жадно хапався за всяку можливість задрапувати бучною декорацією 
порожні місця своєї особи» [6, 153].

Звістка про смерть колишнього однопартійця не залишила 
В. Винниченка байдужим; зі змішаним почуттям жалю, в деякій мірі 
співчуття і впевненості у правильності власної оцінки діяльності 
С. Петлюри, політик занотує у «Щоденнику»: «Смерть Петлюри 
не сходить з поля свідомости […] Так, Петлюра багато завинив: він 
надто легковажно грав на кривавій романтиці нашої історії, занадто 
нерозбірливо хапався за найлегші способи досягнення мети, а мети 
громадські занадто покривав своїми власними. Романтику Гонти та 
Залізняка він спарував з первісним інстинктом грабежу й насилля й 
думав, що, запрягши цими двома поняттями державного воза, він вивезе 
його на дорогу самостійности. Але й такими кіньми трудно перебороти 
всі ті історичні перепони, що навалено нам на цім шляху. І тим паче 
такими дикими, незагнузданими» [6, 154].

В. Винниченкові боліла Україна. А чесність із собою не 
дозволяла прийняти лише позицію національного визволення. Про це у 
«Щоденнику» є велика кількість записів, які розкривають неоднозначну 
оцінку В. Винниченком політичних ідей С. Петлюри та українського 
еміграційного середовища, яке розділяло позиції останнього в 
соціальних та національних питаннях.

Читаючи емігрантську пресу, автор нотатника виносить враження, 
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що вся еміграція пройнята тільки однією ідеєю – національною. І то 
переважно не виясненням суті національного питання, суті національної 
держави, національного господарства чи культури, політики, а швидше 
«переконуванням когось (себе чи інших?), що ми вже «доросли». Що ми 
вже «не малороси», що у нас є і те, і се» [19, 60].

Тож і дивиться В. Винниченко-політик на світ ширше – він 
непокоїться тим, що «питання революції (мирної, не криваво-
більшевицької), націоналізація світового господарства, питання моралі, 
шукання шляхів кращої організації побуту – це рідко займає увагу 
українців» [19, 60]. Така однобічність викликає в нього неспокій, бо 
йому аж моторошно стає від такого патріотизму.

Отже, конфлікт між соціальним та національним, що гостро 
поставав і в його літературній та політичній діяльності, певною мірою 
«відбивав внутрішню суперечність В. Винниченка як особистості, як 
митця і політика» [40, 129], адже його суспільно-політичні погляди, 
які за характером були соціалістично-комуністичними, він намагався 
поєднати з національною ідеєю визволення українства, що в реальному 
житті, як доводить історія, ніяк не могло бути реалізованим.

Отже, проаналізувавши щоденникові записи В. Винниченка, 
які стосуються М. Грушевського та С. Петлюри, ми переконалися, що 
якими б складними і суперечливими не були б їх стосунки, кожен із 
них по-своєму розумів політичну ситуацію, в якій опинилася молода 
українська держава, і по-своєму бачив подальші шляхи її розвитку. 
Оцінивши свої перемоги і поразки, політики прийшли до висновку, 
що дилетантизм фатальний для будь-якої справи, а особливо для тієї, 
яка потребує величезної внутрішньої віддачі фізичних та моральних 
сил, політичних знань, мудрості, розважливості, уміння вчасно піти на 
компроміс чи принципово відстояти свою позицію.

«Щоденник» В. Винниченка подає цілий ряд записів, які свідчать 
про постійну зацікавленість автором політикою в СРСР, в Україні, в 
Європі, в усьому світі. В. Винниченко не уникає власних об’єктивних 
та суб’єктивних, часто неоднозначних, оцінок діяльності багатьох 
політиків.

Небайдужий до долі свого народу, спостерігаючи за політичним 
життям України та СРСР, він нерідко саркастично відзивається про її 
тогочасних керівників: «Замість Кагановича «намісником Леніна», себто 
папою на Україні, призначено Косіора. Цей маленький опецькуватий 
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україножер із євреїв. Побачимо, який курс поведе цей папа» [5, 530]; або 
записи, присвячені П. Постишеву, котрий очолював УРСР у 1934 році: 
«У нас на Україні за революцією уже був один Павло на прізвище і на 
факт Скоропадський. Він правив Україною в інтересах єдиної-нєдєлімої 
Росії […] Тепер є другий Павло, який теж править Україною і теж, 
здається, в інтересах єдиної-нєдєлімої. Він зветься Павлом Постишевим, 
але чи не переіменує його історія на Скоропадського» [9, 87], бо він 
став ініціатором пам’ятника Т. Шевченку, на думку В. Винниченка, 
для того, щоб «надати окремішність «хахлові» од общерусской нации» 
[9, 85]. Не менш глумливими є зауваження про Н. Мілютіна, «проводиря 
«грядущей контрреволюции» [4, 54]; Н. Бухаріна «тупого доктринера» 
[4, 54], Г. Ягоду, котрого автор нотатника у квітні 1937 року називає 
«колишнім страховищем СРСР» [10, 93]; М. Калініна, який заявив, що 
«руської мови треба вчитися у … Сталіна» [9,  85]; Л. Троцького, котрий 
має «або багато наївності, або само закохання» через свої переконання й 
вважає, що «досяг такого величезного значення і впливу своєю волею» 
[4, 496], що «його особа така важна для революції й пролетаріату, що за 
ним підуть, коли він здійме бунт проти Сталіна» [7,  74-75]; про смерть 
М. Ватутіна, котрий, на думку В. Винниченка, «був одним із видатних, 
найталановитіших совєтських генералів, а так само українства» 
[16, 121], а напередодні другої світової війни, переймаючись долею 
України, автор записника глузливо занотує: «За кандидата на 
українського «фюрера», як пишуть «Последние новости», Гітлером 
намічено Севрюка […] Він – досить гнучкий, досить слухняний, досить 
нашпигований патріотичними формулами» [10, 109] тощо.

Автора «Щоденника» дивує, навіть дратує рабське ставлення 
українців з КП(б)У до московського начальства, а особливо в особі 
М. Горького, до якого Винниченко ставився з неприхованим почуттям 
ворожості й неповаги через шовіністичну політику щодо України: 
«Горького «українці» з КП(б)У врочисто зустрічали в Харкові. Лизали 
йому ті самі місця, що наказало начальство із Москви. Цей кацап 
брутально пацнув ногою і плюнув у незагоєну болючу рану укр. нації, 
а «українці» стоять на задніх лапах і кадять цьому «пролетарському» 
імперіалістові славословія. І тільки на далекий натяк насмілились: 
Горький, мовляв, сам тепер має змогу побачити, що зроблено радвладою 
на цьому «малоросійському наречії». Навіть не сказано йому в очі, що 
вони проковтнули його дулю і що він помилився» [5, 529].
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У дослідженнях В. Панченка [50], Г. Сиваченко [57] знаходимо 
відомості про стосунки В. Винниченка та М. Горького. Письменники, за 
свідченням дослідників, познайомилися, перебуваючи на острові Капрі, 
і деякий час тісно спілкувалися, обмінювалися думками про написані 
ними літературні твори та вирішували питання про їх друкування в 
товаристві «Знание», яке очолював М. Горький.

Про витоки конфлікту В. Винниченка з М. Горьким знаходимо 
відомості як зі щоденникових записів, так і листів митців. В дослідженні 
А. Кузнєцової глибше розкриваються причини цього конфлікту: вони 
були не тільки «навколо публікацій творів українського автора у 
горьківському видавництві «Знание» [36, 127-128], але й «світоглядні 
й літературно-мистецькі позиції письменників багато в чому виявилися 
діаметрально протилежними» [36, 128], до того ж відзначається 
«послідовність В. Винниченка у своїй гострій полемічній настанові 
щодо російського великодержавного шовінізму» [36, 128], у якому 
останній звинувачує російського письменника.

За свідченнями В. Панченка, прагматика М. Горького, 
зорієнтованого виключно на соціальну користь, несла в собі серйозні 
загрози, бо йшлося про «регулювання» творчої свободи художника, 
ігнорування естетичних начал заради певних матриць. І якими б не були 
мистецькі прорахунки В. Винниченка, (що були зумовлені його любов’ю 
парадоксів), – «все ж Винниченко мав підстави для бунту, оскільки 
дискусії з Горьким виходили з берегів конкретних оцінок конкретних 
творів» [50, 202-203].

Одна з першопричин своєрідного ставлення В. Винниченка 
до М. Горького була в тому, що письменники мали домовленість про 
надання допомоги М. Горьким у друкуванні творів В. Винниченка в 
Росії. Та, очевидно, не всі обіцянки зумів виконати М. Горький: або 
передумав, або з інших причин відмовився допомагати В. Винниченку, і 
через це автор «Щоденника» досить упереджено ставиться не тільки до 
особи М. Горького, а й до його творчості. 

У Винниченковому ж «Щоденнику» є ряд записів, що подають 
суб’єктивну авторську оцінку письменницького таланту М. Горького: 
«У вагоні. Оповідання Горького «Рассказ о герое». Невже в людини вже 
нема відчуття смішного? Він серйозно грається в цурки, він з «науковим» 
виглядом рубає обручем кропиву, уявляючи себе борцем з ворогами. 
Горький любить «науковість», очевидно, як усі самоуки. Деякі думки 
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хороші, але основна думка така слабенька, що валить з ніг і всі останні» 
[4, 341], або «Читаю Горького «Карамору». Питання зради. Надумано, 
блідо, нудно. Видно, як людина силкується бути більшою за себе» [4, 383].

У контексті дослідження стосунків В. Винниченка з відомими 
світовими політиками не можна оминути значну для політичного процесу 
ХХ століття постать – В. Ульянова (Леніна). В. Винниченко-політик 
мав нагоду неодноразово спілкуватися з керівником більшовицького 
перевороту та очільником Радянської Росії. У «Щоденнику» 
письменника є свідчення про зацікавлення В. Винниченком політичними 
поглядами В. Леніна. Письменник ґрунтовно студіював праці В. Леніна, 
у більшості записів його погляди гостро відрізнялись від Ленінських: 
«Читаю Леніна «Держава і революція». Він силується довести, що 
держава, як така, мусить загинути. Власне це говорять Маркс і Енгельс. 
Ленін же хоче виправдати совєтську державу, утворену комуністами в 
Росії. Це дуже трудне завдання. Коли держава мусить зникнути, коли, 
замість цієї організації громадянства, мусить настати якась нова, то 
нема чого старатися самою назвою змінити суть речі. Суть речі, суть 
держави лишається тою самою, як би вона не називалася – совєтською 
республікою, демократичною республікою, чи монархією» [3, 350].

Записи «Щоденника» подають відомості і про листування 
В. Винниченка з В. Леніним. Один із таких записів розкриває помилкові 
переконання В. Винниченка про те, що лише в повноцінній взаємній 
співпраці російського та українського народу можливо побудувати союз 
держав, які будуть поважати одна одну: «Повинна бути не боротьба українців 
і поляків проти руських за визволення України, як виставляє петлюрівщина, 
себто не національна війна, а соціальна: повинні битися буржуазний, 
контрреволюційний польсько-український союз проти соціалістичного 
русько-українського» [3, 432]. Але після невдалих переговорів у Москві 
В. Винниченко зрозумів справжню загарбницьку сутність російських 
революціонерів-політиків, котрим було байдуже до самої ідеї світової 
революції, ідеї комунізму, за яку боролися прогресивні політичні діячі усього 
світу. У дослідженні В. Панченка «Заочна дуель. Володимир Винниченко 
і Володимир Ульянов-Ленін» знаходимо підтвердження попередньої 
думки про більшовицьку тактику, яка мала на меті «використати енергію 
національних рухів як таран, що влучав у підпори самодержавства» 
[51, 108], але при цьому нагадували, як «марксистську молитву, про класову 
солідарність пролетаріату, «злиття робітників усіх націй» [51, 108], тобто 
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Винниченків принцип «чесності з собою» був ігнорований повністю: 
більшовики обіцяли право на самовизначення, а насправді для них це була 
пуста і непотрібна фраза.

Оцінюючи недалекоглядність В. Леніна у подальшій політиці, 
автор «Щоденника» пророкує долю останнього: «[…] настільки низько 
він тоді впаде, навіть у комуністів. І яким він буде здаватись усім 
маленьким, смішним, упертим фанатиком, бузувіром, нежиттєвим 
маніяком» [3, 438].

Відійшовши від політики, В. Винниченко не перестав цікавитися 
політичним життям України, Росії, різних країн світу; а тому не 
полишав жодної важливої державної події без власного коментування, 
постійно слідкував за виступами, акціями більшовицьких лідерів, 
«лицемірством і демагогією Леніна» [4,  64]. А свою оцінку діяльності 
В. Леніна В. Винниченко досить ексцентрично висловив у багатьох 
записах свого «Щоденника»: «Нема в мене доброго почуття, яким би міг 
згадати Леніна. «Вчитель підлоти», – так його називали. Брутальність, 
лицемірство, єзуїтизм, нечесність з собою – покриває ті якості розуму й 
волі, якими він безперечно володів» [4, 284].

Фактично жодна непересічна дійова особа на світовій політичній 
арені не була непомічена В. Винниченком. Як уже зазначалось, більшість 
оцінок політичної діяльності його сучасників були негативними, бо 
постійне нищення людей, голод, збройні перевороти, економічні та 
екологічні катаклізми лише нищили все те, що, на думку митця, повинно 
було б бути збережене. В. Винниченко критично оцінює дії відомих 
світових політиків після першої та напередодні другої світової війни 
(Сталіна, Гітлера, Черчиля, Рузвельта, Муссоліні тощо), звинувачуючи 
їх у недалекоглядності, недбалості, егоїзмі, жорстокості та політичному 
неуцтві: Й. Сталіна автор «Щоденника» називає «Дерев’яною Башкою», 
бо той ніяк «не второпа, що підкупом, брехнею, обдуром і насильством 
тільки в СРСР можна оперувати вільно» [9, 97], іронічно іменує 
його «українським Калитою» [12, 19], [16, 118] коли останній збирає 
воєдино українські землі напередодні та під час другої світової війни, 
насмішкувато зве його «батьком народів», «генієм у всіх галузях» 
[13,  94].

А. Гітлера в щоденникових нотатках названо «п’яним півнем» 
[10, 110], що хоче війни, «гістеричним неуком, напханим каварнярської 
філософії й політики» [13, 42], котрий вважає себе месією, адже 
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«бог» наклав на нього місію, що він виконує волю «Проведіння», 
що ним керує вища сила» [10, 102]. А ситуацію напередодні війни у 
1932 році В. Винниченко в «Щоденнику» зображує так: «В газетах 
попахує війною. Гітлер помахує шаблею нам. Народ од усього цього 
струсується божевіллям» [8, 72], тож, оцінюючи його як політика, автор 
щоденникових записів у своєму записнику 27 січня 1940 року запише: 
«Який яскравий, який страшний зразок хвороби дискордизму – Гітлер 
[…] Перша риса: гіпертрофія егоїзму, особистого і національного 
[…], Риса релігійности? Ідеологія кари, помсти, ієрархії, підлеглости, 
вищости й нижчости, одне слово, всього того, що створила релігія за 
десятки чи сотні років у душі людства, все це втілилося в душі цього 
суб’єкта з надзвичайною силою й опуклістю» [12, 11], а політика його 
щодо самостійності України «стає цілковитою утопією» [15, 95].

У щоденникових замітках є характеристика й інших відомих 
політиків, наприклад, про Б. Муссоліні в 1925 році В. Винниченко 
запише: «Муссоліні в зеніті свого «геройства» і слави. Овації, тріюмфи 
фашистів. Непохитна віра у силі фашизму. Побачимо: коли й чим 
закінчиться ще й ця слава» [4,  650], італієць вирішив поставити собі 
пам’ятник за життя, бо «не дуже довіряє оцінці нащадків» [8, 69]. Автор 
«Щоденника» називає фашистського лідера крикливим і нахабним 
«фокстер’єром», котрий намагається серйозно «зачепитися з догом 
Англією» [10, 98], котрий «петлюриться на всю губу: стає в театральні 
«історичні» пози, коверзує, здається, вимахує кулаком» [10,  97], проте 
«готов кожної хвилини пополотніти, як тільки хтось тупне ногою» 
[10, 103].

Політичну ситуацію у світі напередодні другої світової війни 
В. Винниченко змальовує у «Щоденнику» так: «Синки Леніна (Гітлер, 
Сталін, Муссоліні) час од часу бавляться бомбочками. Сьогодні 
кинув бомбочку кремлівський «братішка»: склав угоду з «братішкою» 
берхтесґаденським про ненапад. Бомбочка вибухнула з таким гуком, 
що старенька Європа роззявила рота й завмерла від страху. Та навіть 
у Вашінгтоні шибки повилітали, і Рузвельт кинувся з вакацій додому» 
[11, 70], а в записах 1937 року про світове політичне становище 
знаходимо: «Трагікомедія з невтручанням тягнеться далі. Муссоліні 
й Гітлер не просто глузують і коверзують. А Черчиль і Іден потай їм 
аплодують. Розуміється, кінець кінцем Франко переможе» [10, 97]. 
Аналізуючи ж події Ялтинської конференції у 1942 році, В. Винниченко 
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занотував до «Щоденника»: «Три вільних народи!» Які? – Англійський, 
американський, і … «совєтський»? Теж вільний? У якого сірка Черчіль 
позичав очей, пишучи це?» [14, 68].

Тож підсумовуючи зазначене, приходимо до висновку, що відомі 
світові політичні постаті не залишились без Винниченкової оцінки, 
можливо досить суб’єктивної та неоднозначної, проте оцінки людини, 
котра поклала своє життя та діяльність на олтар служіння своєму 
народові.

«Щоденник» В. Винниченка є промовистим джерелом, яке 
розкриває значне коло спілкування його автора, визначає його літературні 
та видавничі зв’язки, проливає світло на стосунки письменника з 
перекладачами його творів, людьми, котрі сприяли друкуванню його 
праць в Україні та за її межами. Особливого типу щоденникові записи, 
які стосуються взаємин В. Винниченка з європейськими та українськими 
письменниками, літературними діячами, викликають дослідницький 
інтерес. Звичайно, обмежені рамки дисертаційної роботи не дають 
можливості визначити усіх осіб, з котрими В. Винниченкові доводилося 
спілкуватися протягом усього свого мистецького життя, проте маємо 
нагоду частково зупинитися на яскравих постатях, які мали причетність 
до літературної, публіцистичної, перекладацької та видавничої 
діяльності видатного майстра.

У щоденникових нотатках знаходимо докази того, що не тільки 
політичні проекти були спільними для В. Винниченка, М. Грушевського, 
С. Петлюри, М. Шаповала, представників різних груп української 
еміграції.

Як уже зазначалося, у «Щоденнику» знаходимо записи, 
які вказують на спільні творчі мистецькі та літературні проекти 
В. Винниченка та М. Грушевського: «Лист від Грушевського, згода 
участі в «Українфільмі» [4, 108], або «отримання висланого «сценарію 
«Запорожці» від Грушевського» [4, 113].

М. Шаповал та В. Винниченко добре знали один одного по 
політичній та літературній діяльності, а про їхні літературні дискусії 
щодо творів європейських письменників та драматургів знаходимо 
відомості у «Щоденнику». Автор нотатника обговорював зі своїм 
товаришем різні літературні твори та політичні акції: «Хмарно. Дощ. 
Обговорення з Шаповалом програми і тактики виступу. Цілковите 
порозуміння» [4, 35], або «Розмова з Шаповалом. На «У царських врат» 
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(про п’єсу норвезького письменника Кн. Гамсуна. – Ч. В.) [46, 35]. Є 
у щоденникових записах згадки про вирішення останніми питання 
організації та проведення з’їзду еміграції, визначення ролі «Центру», 
створення та політичної платформи Революційно-демократичного 
Союзу, домовленостей щодо видання часопису «Нова Україна» та 
«Трудова демократія» [4, 468]. Проте через ряд непорозумінь та амбіцій 
обох діячів їх стосунки з часом згасають.

Після ряду незгод аж до повного заперечення основних 
політичних позицій кожної зі сторін, В. Винниченко виявляє себе вже не 
просто політиком, а більше – письменником, котрий вирішує боротися 
з «самодурством пражан» в інший спосіб, збираючи матеріал для 
«Цехмайстрів» (твору, задуманого В. Винниченком у 1927 році. – Ч. В.): 
«Значить, починати «Цехмайстрів». Але наперед треба написати лист до 
пражан і сказати в ньому те, що потім ілюструватимуть «Цехмайстри». 
Не знаю, що робити. Мистецька спокуса – величезна. Матеріял – 
чудовий, багатющий, своєрідний. Сама постать Микити, Григоріїва, 
Андруші Лівицького – це ж шедеври без гриму, без підмальовки» 
[5, 386].

Вагомими для дослідження кола спілкування митця, на 
нашу думку, є з’ясування стосунків В. Винниченка з О. Шульгіним 
та В. Соловієм – українськими політиками, колишніми членами 
Центральної Ради, котрі теж емігрували і працювали за кордоном. 
Політик ладен був, щоб не «спричинити шкоди загальній консолідації», 
«охоче усунутись» від керівництва і віддати провід акцією зовсім у нові 
руки, щоб «не викликати тертя між групами» [12, 15]. Йдеться про досить 
складні відносини, які склалися між групами української еміграції, 
і В. Винниченко не хотів ставати на заваді їх консолідації. Більше 
того, він готовий був навіть відійти від політичної діяльності, віддати 
владу, тільки б це сприяло загальній справі – об’єднання українських 
еміграційних сил. Письменник розуміє, що його особа «їм не потрібна, 
одіозна» [12, 15], що вона викликатиме обурення у «їхніх людей». 
Тому приймає свій відхід від співпраці стоїчно: «Отже, «доля» все ж 
таки оберігає, таки хоче, щоб я мав трошки часу на щось корисніше, 
ніж «урядування», ніж жалюгідне й чи кому потрібне витрачання сил на 
переборювання, інтриги, заздрости, ревнощів, злоби» [12, 15].

В. Винниченко зустрічався з О. Шульгіним у лютому 1948 р. 
у справі читання та оцінки останнім статті В. Винниченка «Демісія 
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Сталінізму». У «Щоденнику» знаходимо запис про те, як оцінив 
О. Шульгін цю працю: «На диво, він оцінив статтю «Демісія 
Сталінізму» як «надзвичайну і знаменито написану». Але відмовився 
десь її приміщувати – страшно боїться «аргументації большевиків». 
В кожному разі приємно чути таку об’єктивну оцінку. Напевне, вже 
можна сказати, що вона щира і не комплімент із ввічливості» [19, 56].

В’їдливими та дошкульними є коментарі В. Винниченка щодо 
оцінки діяльності відомих українських літераторів галичанами. Автора 
записника обурює таке нешанобливе та байдуже ставлення української 
інтелігенції й народу до справді народних письменників. У записі 
«Щоденника» від 24 грудня 1936 року знаходимо: «Помер Стефаник! 
Галицьке Іванище не виявило ніякого особливого горя чи жалю. Правда, 
воно не виявляло його й під час помирання Стефаника, яке тяглося років 
п’ятнадцять. Іванище знало, що Стефаника гриз і душив сифіліс. Воно 
знало, що боротися з цією хворобою можна з успіхом. Воно знало, що 
Стефаник є велика духовна цінність. Але воно, це галицьке, дрібне, 
гиденьке Іванище нічого не зробило, щоб боротися з хворобою, яка 
гризла і нищила джерело духовних цінностей. Галицькому міщанському 
паскудненькому Іванищу духовні цінності не потрібні. І воно дало 
загинути Стефаникові так само, як це зробило з Франком! Ганьба й 
огида» [9, 99-100].

У цьому контексті з болем і відчуттям власної непотрібності 
великій групі українців В. Винниченко фіксує у «Щоденнику»: «В 
«Назустрічі» (друковане видання Галичини. – Ч.В.) прочитав про анкету 
якогось індивідуума серед учнів гімназії в Галичині серед 34 чоловік, 
кого вони найбільше читають з українських письменників. Тих більше, 
тих менше, але мого імені не згадується, ні один учень з 34 не читав 
нічого з моїх книг. Не цікаво їм? Чи не дозволено? Коли не дозволено, 
то, значить, мене галицькими Іванищами виключено з української 
літератури? Отак треба боротися з ворогами української нації!» [10, 95].

Про взаємини В. Винниченка з М. Скрипником знаходимо 
відомості у «Щоденнику». М. Скрипник вів переговори з урядом 
радянської України про повернення В. Винниченка на Батьківщину і 
намагався організувати видання Винниченкової праці «Щастя. Листи 
до юнака», рукопис якої був висланий письменником з надією на 
публікацію, але політичне становище в Україні не сприяло здійсненню 
цього задуму. У нотатнику письменника за 21 грудня 1931 року є запис, 
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який показує реакцію митця на ці події: «І що робити, справді, як питає 
Коха, коли ні відповіді, ні рукопису не пришлють? Дідько його знає. 
Сміятися, мабуть, це – єдина розумна реакція» [8,  63]. І не дивно, що 
сильний духом, В. Винниченко знаходить вихід зі складного становища 
в гуморі та сміхові, які були єдиною здоровою реакцією на життєві 
негаразди.

Треба сказати, що попри усі непорозуміння між В. Винниченком 
і М. Скрипником та нездійснені спільні проекти, ставлення їх одне до 
одного залишалося досить доброзичливим. У «Щоденнику» письменник 
із вдячністю згадує, як «колись Скрипник вислав мені частину гонорару 
(йдеться про гонорар за видані в Україні твори В. Винниченка у вид-вах 
«Рух» та «Держвидав». – Ч. В.), що я не професькав його на Монмартах 
та Монпарнасах і що тепер ми маємо змогу не зовсім померти з голоду. 
Ті п’ятсот франків на місяць, що ми маємо (третя частина від того, що 
заробляє середній робітник у Франції) не є, здається, надмірне багатство. 
Але вони рятують, принаймні від пониження або від потреби негайно 
прийняти верональ (заспокійливий лікарський засіб. – Ч. В.)» [10, 111].

У контексті видавничих зв’язків В. Винниченка треба 
згадати про його співпрацю з видавництвом «Рух», яка була досить 
тривалою, бо це видавництво здійснило друк багатотомного видання 
творів В. Винниченка уже тоді, коли останній перебував в еміграції. 
Але політичні події в СРСР та Україні не сприяли їх подальшому 
співробітництву. В. Винниченка схвилювала доля «Руху», коли він 
дізнався про закриття останнього: «Від Льолі (знайомої Винниченка. – 
Ч. В.) лист, де повідомляється, що моє видавництво, очевидно «Рух», 
радвладою ліквідоване за те, що друкує інородців (очевидно, мої книги). 
А мене тільки дивує, невже можна ліквідувати видавництво, яке сама 
радвлада створила і за ті книги, що сама ухвалила? І, певне, це один 
із заходів «Комісії по боротьбі з винниченківським впливом»? Замість 
дати іншу книгу, що поборола б «СМ» («Сонячну машину». – Ч. В.) вони 
роблять простіше: нищать книги. Ні, дурість – безмежна» [5, 491].

А вже в іншому записі В. Винниченко подає оцінку усім діям 
«Руху» та іншим державно-економічним справам в СРСР, після того, 
як почалися проблеми з висилкою гонорарів за видання Винниченкових 
творів в Радянській Україні, констатуючи, що «Рух» теж не хапається 
виконати свої обіцяння. Очевидно, це – тонус усього тамошнього 
«будівництва». І державно-економічні справи, напевно, провадяться так 
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само: недбало, з ліньками, бюрократично, неохайно. Дивно, що взагалі 
щось там діється, що не розвалюється вся машина» [5, 403].

Видавництво «Рух» ще деякий час висилало В. Винниченку 
українські газети та журнали, частину гонорару за друк його творів, та 
згодом і це було припинено через політичні репресії в СРСР.

Є в щоденникових записах В. Винниченка згадки про політичних 
та літературних діячів, які на початку своєї діяльності були з ним членами 
одного політичного табору, а потім волею долі стали політичними 
опонентами. Такі нотатки свідчать про неприязнь, яка виникла між 
політичними діячами, бо деяким із них доводилося на замовлення 
більшовицької влади писати статті, в яких розвінчували талант 
українського письменника. Наприклад, А. Річицький написав брошуру 
«Винниченко в політиці і літературі», в якій назвав «Сонячну машину» 
«свідоцтвом цілковитої соціяльної безпорадности збанкрутованої в 
революції дрібної буржуазії» [56, 21-22], назвавши роман «з соціального 
погляду порожнім», зате «повним майстерства авантурно-детективного 
дійства» [56,  78], про цю статтю знаходимо відгук у «Щоденнику»: 
«Мабуть, твір цей спеціально замовлений після появи «Сонячної 
машини» та успіху її; для боротьби з симпатіями, що можуть виникнути 
в читачів до мене. Так що завдання дано не тільки як політика знищити 
мене й як письменника. Комічно читати, як це парубча крекче й пнеться 
біля непомірного завдання» [5, 471].

Життя українського емігранта було наповнене не тільки 
політичними подіями та зв’язками, В. Винниченка цікавить видавнича 
діяльність, пов’язана з друком, перекладом та розповсюдженням його 
творів. У цьому контексті можна згадати прізвища багатьох людей, котрі 
були причетні до цих подій у більшій чи меншій мірі. Щоденникові записи 
засвідчують, що більшість письменників та літературних критиків в 
Україні та за її межами позитивно сприймали нові твори В. Винниченка. 
Підтвердження цього знаходимо у «Щоденнику», коли після отримання 
листа від А. Ніковського В. Винниченко відтворить у «Щоденнику» 
його короткий зміст: «[Конче треба, щоб мої праці друкувалися швидше 
на Україні, щоб «Ваші два-три нових твори перейшли б потоком по 
літературному дріб’язку нашому, просто до широкого читача і геть 
перетолочили літературні теперішні турніри»]» [5, 250-251]. Або вже 
значно пізніші записи, датовані 1949 роком, про його роман «Нова 
заповідь»: «Лист від Борщака. (Повідомлення, що прочитав книгу без 
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нудоти. Очевидно, вважає, що це – найкращий комплімент» [21, 70], 
або «Лист з Німеччини. «Вперед» (Стаття Голубничого «Новий роман 
Винниченка») – Розумно, гарно написана стаття, аж дивно: молодий 
студент і такий у листах не зовсім серйозний. Полегшення від неї: хоч 
один голос з українського еміграційного громадянства, який показує, що 
помічено головну мету книги» [21, 74].

Відомий факт, що В. Винниченко разом з грузинським культурним 
діячем Вассо Думбадзе, котрий у роки революції був послом Грузинської 
Народної Республіки в Німеччині, намагалися закласти фільмове 
підприємство «Українфільм». У «Щоденнику» є запис, датований 31 
травня 1922 року: «Думбадзе виїхав до Америки за своїми долярами. 
Надії на можливість «Українфільму» збільшились, але чомусь немає 
твердої впевнености» [4, 128]. Та здійснити цей задум не вдалося. 
В. Думбадзе довелося виїхати до США, де залишився і продовжував 
свою політичну та культурну діяльність серед грузинської громади, так 
і не повернувшись до Європи.

З Р. Смаль-Стоцьким – відомим науковцем, котрий був 
професором славістики Варшавського університету в 1925-1939 роках, 
представником УНР у Берліні до лютого 1923 року – В. Винниченко 
співробітничав у сфері театральної діяльності. Слід зазначити, що 
Р. Смаль-Стоцький вів переговори з Берлінським театром про постановку 
в ньому «Чорної Пантери», про це у нотатках за 23 жовтня 1921 року 
є запис: «Надія на постановку «Чорної Пантери» в Берліні. (Старання 
Смаль-Стоцького і Василькової)» [4, 56]. Та не тільки літературні 
взаємовідносини пов’язували цих діячів. У нотатках письменника є 
записи, що вказують на їх політичні дії: «Розмова з Смаль-Стоцьким по 
телефону. Натяк на відновлення Директорії зі мною і Петлюрою. Моя 
категорична відмова» [4, 115]. 

У «Щоденнику» є часті згадки про Юрія Пилиповича Тищенка 
(один із його псевдонімів Сірий – Ч. В.) – співробітника «Нової доби», 
котрий був довіреною особою В. Винниченка, видавцем його творів 
у видавництві «Дзвін». У своєму нотатнику В. Винниченко згадує 
Ю. Сірого у зв’язку з допомогою останнього отримати закордонні 
паспорти, видавництвом своїх творів та виплатою гонорарів за них: 
«Листи до англійського перекладача, до Сірого (більше не писати в 
справах грошей)» [4, 57], або «Телеграма від Сірого з обіцянкою швидкої 
висилки грошей» [4, 56] тощо.
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Не тільки у «Щоденнику» письменника, а й у його листах 
до Ю. Тищенка (Сірого) виявляються дружні стосунки «одного з 
найталановитіших українських письменників, борця із застарілою 
суспільною мораллю, В. Винниченка, і революціонера, а згодом 
невтомного працівника на видавничій ниві й журналіста Ю. Сірого» 
[62, 183]. Про епістолярій В. Винниченка та Ю. Сірого йдеться у 
дослідженні І. Ткаченка, в якому підтверджується попередня думка про 
реалізацію спільних видавничих проектів та обопільну підтримку та 
взаємоповагу.

З І. Майстренком автора «Щоденника» пов’язували політичні 
та видавничі стосунки, саме з його допомогою політик намагався 
реалізувати акцію щодо об’єднання усіх груп української еміграції 
за кордоном. Тільки з ним, представником лівої течії УРДП, вбачав 
В. Винниченко свою подальшу співпрацю: «Моя постанова: якщо не 
вийде погодження з Майстренком, себто з цією єдиною групою еміграції, 
яка є близька до моїх позицій – припинити всякі зносини з еміграцією, 
працювати для України, витрачати решту життя для майбутнього» 
[23, 122].

Попри те, що на початку свого листування з І. Майстренком 
В. Винниченко називав його у своєму нотатнику «трудною людиною» 
[22, 119], «не серйозною, не щирою і не розумною» [21, 83], загальне 
враження від особистого знайомства з ним у політика було цілком 
позитивним, про це у записі «Щоденника» за 27 лютого 1951 року 
знаходимо: «З ним (з І. Майстренком – Ч. В.) почувається легко і просто. 
Здається, можна порозумітись і разом працювати» [23, 122].

Вагомими, на наш погляд, для розкриття оточення В. Винниченка, 
з яким він спілкувався, є згадки у «Щоденнику» про контакти та 
листування з цілим рядом українських письменників та поетів, котрі 
проживали в Україні та в еміграції за кордоном: Гр. Косинкою [4, 209], 
О. Олесем [4, 194], [46, 198], У. Самчуком» [19,  60-61], І. Багряним 
[18,  103], Т. Осьмачкою [20, 114-115; 119], Д. Гуменною [22, 113] та 
іншими представниками української еміграційної та материкової 
літератури. Проте брак дисертаційного простору не дає можливостей 
навести отримані факти зі «Щоденника» В. Винниченка.

У нотатнику митця є згадки про відомого приватного 
французького підприємця – Жоржа Рубиса, котрий був частим 
гостем в садибі Винниченків і допомагав письменнику в організації 
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друкування його останніх романів та праці «Конкордизм» [21, 84-85]. 
Незважаючи на складне матеріальне становище, в якому досить довго 
перебували Винниченки, їхня вроджена інтелігентність, гостинність і 
доброзичливість завжди залишались у подружжя на першому місці.

Дійсно, людині, котра весь час була у вирі світових політичних 
подій, ні на день не припиняла власної письменницької діяльності, 
була в центрі усіх справ та ініціатив представників української 
діаспори, було дуже нелегко залишитись самотньою, забутою та 
непотрібною людському товариству. Про це за два з половиною 
місяці до смерті В. Винниченко зазначить 13 грудня 1950 року 
в «Щоденнику»: «Чекання повідомлення Сесіль (Сесіль Перрі – 
перекладач з французької мови, котра допомагала В. Винниченку 
перекладати «Конкордизм» та ряд інших праць, була однією з 
перших представниць французького літературного середовища, 
котра познайомилась з творчістю українського митця. – Ч. В.). – 
Нема. – Чекання листа від Багряного. – Нема. – Чекання перемир’я 
в Кореї (Винниченко слідкував за політичними подіями у світі, 
його тривожила доля країн, в яких відбувалися воєнні дії. – Ч. В.) 
– Нема. – Чекання оповіщення війни. – Нема. – Нічого нема. 
Є саме чекання чогось певного, вирішального. Хоч би й поганого, чи 
катастрофічного. І нічого нема. Наша особиста маленька доля тісно 
пов’язана з загальною, світовою, великою долею. Але, може, з нічого 
витвориться все ж таки не погане, не катастрофічне, а щось інше» 
[22, 123], проте надія ніколи не полишала митця, котрий до останніх 
своїх днів сподівався послужити своїй нації.

Смерть митця стала на заваді подальшої праці щодо 
впровадження нових Винниченкових ідей та акцій в життя 
українського суспільства, сталося це 6 березня 1951 року. Тому з 
жалем і прикрістю констатують сучасники і нащадки В. Винниченка: 
скільки він міг би ще потрібного і корисного зробити і в політиці, і в 
літературі. Тому можна з впевненістю сказати, що В. Винниченко до 
останніх днів свого нелегкого життя опікувався майбутнім України, 
беззаперечно вірив у те, що вона стане вільною, суверенною, 
демократичною державою.

Отже, коло спілкування митця, означене в нашому дослідженні 
лише основними домінантними інтенціями його політичної та 
мистецької діяльності, дає підстави твердити про непересічність 
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його багатогранної особистості, яка охоплювала своїм хистом та 
обдаруванням бачити, відчувати, розуміти, аналізувати оточуючу 
дійсність та контактувати з представниками різних верств суспільства, 
котрі були сучасниками В. Винниченка.

 ПРИВАТНЕ У ВИННИЧЕНКОВИХ НОТАТКАХ
Важливою для психоавтобіографічного дискурсу дослідження 

стане характеристика того середовища, в якому В. Винниченку 
доводилося жити і працювати. Найповніше оцінити коло спілкування 
автора «Щоденника» допоможуть нотатки про його стосунки з добрими 
знайомими та друзями, котрі з’являлися у митця протягом життя, а 
особливо з тими товаришами, з якими митець спілкувався останні 
роки. Про цих людей, які не залишили В. Винниченка у дні його 
майже усамітненого життя, знаходиться ряд щоденникових записів, 
що розкривають їх спільні інтереси, плани, обговорення і вирішення 
проблем, моральну та матеріальну підтримку одне одного.

Гроші, побут, друзі – чоловічий дискурс. У діаріуші письменника 
зустрічаємо велику кількість прізвищ людей різних за віком, 
національністю, родом діяльності, професією, матеріальним 
забезпеченням тощо, проте усі вони так чи інакше пов’язані з 
В. Винниченком дружніми, добросусідськими чи товариськими 
взаєминами. Записи, в яких автор нотатника зображує та характеризує 
своїх знайомих та друзів, дають можливість дослідити психологічні 
особливості митця та розглянути автобіографічні дані, розміщені в його 
«Щоденнику».

У ранніх нотатках письменника часто зустрічаються записи, 
у яких згадується Євген Харлампович Чикаленко – відомий діяч 
українського національного і культурного руху кінця ХІХ початку ХХ 
століття, видавець першої щоденної газети «Рада» (1906-1914), котрий 
був добрим другом і старим знайомим В. Винниченка. Їхня дружба була 
тривалою, а розпочалася ще з моменту організації друкування першого 
оповідання В. Винниченка «Краса і сила». За свідченням С. Михиди, 
його «цілком справедливо вважають хрещеним батьком письменника» 
[40, 27], бо їхня довготривала переписка була свідченням дружнього 
спілкування двох близьких людей. Адже Є. Чикаленкові В. Винниченко 
ввіряв свої сумніви і творчі пориви, сподівання та найпотаємніші думки.

Про Є. Чикаленка автор «Щоденника» згадує часто, ці записи дуже 
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різні: одні (йдеться про перші згадки в «Щоденнику») доброзичливі та 
сповнені вдячності; інші – повні протиборства, деякі – глузування та 
повного заперечення. Чому ж так сталося? Причиною цього стала зміна 
політичних поглядів діячів. Про цей розлад у «Щоденнику» знаходимо: 
«Читаю спомини Є. Чикаленка. Старе-старе. І досить миле, як дитинство. 
Про мене, старий пише доволі стримано і, хоч не лається, стриманість 
подібна до лайки. Про мене як про письменника пише так, ніби про 
якогось початківця-автора, який колись подавав надії та не виправдав їх. 
Трудно бути об’єктивним для своїх політичних противників!» [4, 251].

Є у «Щоденнику» згадки про листування Є. Чикаленка 
та В. Винниченка, в яких виявляємо перцептивне сприймання 
автором нотатника усіх положень, що наявні в листах Є. Чикаленка. 
В. Винниченка бентежить «в’їдливо-дражливий тон» Євгена 
Харламповича, «настоювання, що він не монархіст, а український 
державник», а до того Володимир Кирилович зовсім відкидає факти, що 
подає Чикаленко про походження родини Винниченка: «Ловіння мене 
на «компромісації»: батько мій, мовляв, не пролетарій, а «домовласник», 
«зденаціоналізований заможний селянин» [4, 255].

Інший запис «Щоденника» дає підстави стверджувати, що 
взаємини між давніми добрими знайомими стають не такими теплими, 
якими були раніше. Нерозуміння та нетерпіння один до одного, відчуття 
суб’єктивної впевненості в особистій безпомилковості та бажання 
кожного довести свою значимість веде до розриву стосунків: «Лист від 
Чикаленка (все цінне для нього, що пов’язувало його з Винниченком) 
[…] губить ціну, коли воно стикається з інтересами його як поміщика. 
І він готовий плескати тому, хто мені робить якусь неприємність. 
Ні, очевидно, наші шляхи розійшлися зовсім і навіки. Нема чого їх 
стягати тоненькими нитками рідкісного листування» [4, 287], – такий 
висновок зробить В. Винниченко, коли вирішить завершити зв’язки з 
Є. Чикаленком.

У «Щоденнику» є чимало записів, датованих 1920-1924 роками, 
про взаємини В. Винниченка з подружжям Віленських. Віленські (Марко 
Григорович, якого В. Винниченко називає у «Щоденнику» Маркушою 
або Маркушкою та Юлія Володимирівна) проживали у Києві, а потім 
– за кордоном, у містах, де тимчасово мешкали Винниченки. Марко 
Григорович за фахом був адвокатом, допомагав письменникові в справі з 
позикою в банку «Tribüne», окрім того, був добрим другом і порадником, 
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з яким В. Винниченко ділився своїми думками з приводу будь-яких 
подій. Наприклад запис, в якому йдеться про акцію В. Винниченка 
щодо повороту в Україну: «Марко Григорович від когось чув, що 
Український совєтський «уряд» немов б незабаром має звернутись до 
мене з пропозицією повернутись на Україну […] і неправдоподібна і 
правдоподібна чутка» [4, 327].

Цікавими, на наш погляд, були взаємини В. Винниченка із 
грузинським подружжям Ґоґоберідзе – Нуцою та Леваном. Леван 
Давидович Ґоґоберідзе – грузинський революційний діяч, котрий у 20-х 
роках перебував в еміграції і був частим гостем Винниченків. Варто 
зазначити, що з його дружиною – Нуцою – у В. Винниченка був недовгий, 
але яскравий роман, який залишив у автора «Щоденника» незабутні 
спогади. Окрім того, з Леваном Ґоґоберідзе Винниченка пов’язує сестра 
Левана – Елена Давидівна – її Винниченко у своїх записах буде називати 
Лєночка або ЄД – акторка, добра знайома подружжя Винниченків, з 
якою письменника пов’язували тривалі близькі стосунки. 

Вагомим для розкриття взаємин В. Винниченка з цілим рядом 
різних політичних та культурних діячів має з’ясування стосунків 
останнього з Євгенієм Германовичем Лундберґом – російським 
письменником, пов’язаним з берлінською групою «Скіфів», котрий після 
одруження з Еленою Давидівною у 1924 році повернувся в Росію. Їх 
стосунки з В. Винниченком були приятельськими і доброзичливими до 
того часу, поки Є. Лундберґ не почав співпрацювати із зміновіхівським 
журналом «Накануне». У «Щоденнику» читаємо: «Розрив з Лундберґом 
[…] Бажання Лундберґа виставити цей акт, як ідейний. Не вірю, вбачаю 
матеріальну зацікавленість. А коли й ідейність, то не можу бути в 
приятельських зносинах з людиною таких ідей» [4, 127-128].

Контакти Володимира Кириловича та Розалії Яківни були завжди 
досить широкими. Проте останні роки їхнього подружнього життя, яке 
проходило у матеріальній скруті, подружжя провело в обмеженому колі 
спілкування. Листи, які отримував В. Винниченко, лише частково могли 
компенсувати живе спілкування. У ці нелегкі часи відвідувачів Закутку 
було небагато, про них В. Винниченко писав у «Щоденнику»: «Візита 
артистів Б. Дніпрового і Є. Чайки. Вона – повна енергії, жвавости, 
рухливости. Білява з темними очима і чарівною посмішкою. Він – 
смуглявий, худорлявий, спокійний» [19, 53]. «Дніпрові Чайки» (Так 
називав артистів В. Винниченко у своїх подальших записах. – Ч.В.) час 
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від часу відвідували Винниченків.
Про одну із зустрічей, яка залишила неприємний слід у душі 

автора «Щоденника» та його знайомих, знаходимо: «Психологічна драма 
[…] бідних скитальців: Дніпрові Чайки прийшли до нас «запросто» 
посидіти, повечеряти. Принесли з собою вареників. Було просто, 
весело, інтимно. Але потелефонував Рубис, що приїде до нас і просить 
погодувати його та Патрицію. І все змішалось, бо Чайки побачили, що 
ми ніби зібрались пригостити тих людей інакше («пишніше»), ніж їх і 
стали висловлюватись відповідно. […] ми попали в трагічне становище: 
або скривдити Рубисів, не дати їм їсти, бо в хаті нічого не було, або дати 
їм їжі з ресторану, і тим гірко образити Чайок. Ми обрали перше, але 
Ж. Рубис, мабуть, ображений здорово» [21, 84-85]. Цей запис свідчить 
про тяжке матеріальне становище, в якому перебували Винниченки, 
однак природна гостинність і душевність завжди була у них на першому 
місці.

Дізнавшись про матеріальну скруту Винниченків, подружжя 
Лисенків намагалося їм допомогти та морально підтримати. 
В. Винниченко цінує їх підтримку і зі словами вдячності згадує у 
нотатнику: «Лист від Лисенків (Посилка смачних речей). Милі й 
дивні серед недивних і не дуже милих людей» [23, 117], або «Лист від 
Лисенків. – Посилка, чудесні цукерки, черевики для Кохи, сорочка і т. д.»
[23, 121].

Діаріуш митця розкриває перед дослідниками життя та творчості 
В. Винниченка багато незнайомих імен людей, з якими спілкувався його 
автор. У нотатнику зустрічається ім’я Григорія Довженка, котрий був 
добре знайомий з В. Винниченком та співпрацював з ним ще з часів 
Центральної Ради і так само, як і В. Винниченко, волею долі опинився 
в еміграції. 

Спілкуючись з Г. Довженком, В. Винниченко дізнавався про події 
в Україні: «Отже, як розповідав Довженко, Господь Гітлер має зробити 
з України генерал-губернаторство. Якщо це правда, то в ім’я чого 
плазують перед ним наші нещасні націоналісти. За яку ж «державність» 
вони спішать кувати в кайдани Неньку-Україну? […] Кого жаліти: бідну 
Неньку-Україну чи цих нещасних четвероногих?» [13,  98], – напише він 
30 серпня 1941 року в «Щоденнику», уже тоді достеменно розуміючи 
справжню сутність гітлеризму.

Підтвердження попередньої думки знаходимо у наступних 
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записах: «Прийшов наш милий «пасічник» (Так іноді В. Винниченко 
називав у «Щоденнику» Г. Довженка. – Ч. В.). Приніс новини з України 
[…] ні про яку українську державність, ні про який уряд і мови немає 
[…] Люди, які колись називали себе соціалістами й поступовцями, тепер 
хрестяться найворожішим до соціалізму хрестом нацизму» [13, 100]. 
В. Винниченко переконує Г. Довженка в тому, що «гітлеризм є проти 
української державності, що він має зробити Україну колонією для 
Німеччини» [13, 103], і що не можна за власні матеріальні чи моральні 
вигоди «стелити під ноги Гітлерові прапор української державності» 
[13, 103].

Отже, коло особистого спілкування В. Винниченка було досить 
широким: політики, чиновники, службовці, адвокати, бізнесмени, 
підприємці, письменники, видавці, художники, музиканти – для кожного, 
з ким В. Винниченко бажав спілкуватись, знаходився і час, і увага. 
Тому, на нашу думку, для автобіографічного дискурсу «Щоденника» 
В. Винниченка коло спілкування письменника відіграє важливу роль і 
має повне право стати предметом подальших досліджень.

ЖІНКА: ЕКСПЕРИМЕНТ У ЖИТТІ Й «ЩОДЕННИКУ»
Коли переглянути Винниченків «Щоденник», увагу привернуть 

досить незвичні записи, які допомагають повніше розкрити 
психологічний портрет автора записника. Це нотатки, які стосуються 
роздумів В. Винниченка про жінку (особливості її світорозуміння, 
бачення нею оточуючого світу, відзнаки її суспільного становлення, 
особливості характеру, темпераменту, волі, звичок, моральних 
цінностей, ставлення до чоловічої статі тощо), а також портретів його 
сучасниць, з якими він перебував в особистих стосунках.

Варто зауважити, що поряд з глибоким розумом та мистецьким 
талантом, природа наділила митця прекрасною зовнішністю, особливим 
шармом та надзвичайним чоловічим магнетизмом. Негарних і нецікавих 
жінок, на думку письменника, не буває. Кожну жінку В. Винниченко 
порівнював з «кущем троянд, з квітами кохання» [4, 455-456]. Тому 
жінки поруч з ним не могли залишатися холодними. У В. Винниченка 
було багато знайомих жінок, котрі дуже часто закохувались у нього: 
Надія, Калерія, Люся, Роза, Єлена Давидівна, Інна Костянтинівна, 
Нуші, Ельза, Нуца, Дора, Тамара…, та і сам письменник ніколи не був 
байдужим до жіночої статі. 
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Дослідники феміністичної теми в мемуаристиці, епістолярії та 
художній творчості митця О. Гук, М. Ковалик, І. Кошова, Н. Миронець, 
С. Михида, Л. Мороз, В. Панченко, М. Ревакович, Г. Сиваченко  та ін. 
вважають незаперечним той факт, що В. Винниченко, наділений від 
природи тонким відчуттям людської сутності, добре розумів психологію 
жінки; його художні твори («Зіна», «Момент», «Раб краси», «Заручини», 
«Баришенька», «Краса і сила», «Дисгармонія», «Записки Кирпатого 
Мефістофеля», «Чорна Пантера і Білий Медвідь» тощо), щоденникові 
записи та об’ємний епістолярій є тому яскравим підтвердженням.

Проте найповнішими свідченнями того, що В. Винниченко 
добре розумівся на психології жіноцтва, є його щоденні нотатки, які 
є предметом нашої уваги. Малодослідженість цієї теми зумовлена 
потребою створення повнішого уявлення про образ жінки в свідомості 
В. Винниченка, аналізу його підходів до вивчення жіночої натури та 
пов’язаних з нею планів: шлюбу, сім’ї, народження дитини.

Ставлення В. Винниченка до фемінізму визначається, на думку 
М. Ревакович, його роздвоєною позицією до цього питання: «З одного 
боку, він виступає за право рівності жінок у сфері сексуальности, 
а з другого боку, в сфері логоса (тут у значенні творчої сили, волі, 
мудрости, найвищого авторитету) він дотримується традиційного 
паріярхального погляду. Творити, висувати ідеї – це чоловіча справа, на 
його думку, а жіноча доля – підтримувати чоловіків і йти слідом за ними» 
[55, 74]. Але цікаво помітити, що такий погляд не заважає письменнику 
ставитися презирливо до традиційного визначення «жіночості» та 
«чоловічості», хіба не підтверджують сильні і віддані жінки та слабкі й 
пасивні чоловіки з Винниченкових творів попередню думку (наприклад 
у романі «Чесність з собою»)? Дослідниця наголошує на тому, що 
фемінізм В. Винниченка мав «імпліцитний характер», особливо в 
«площині жіночої сексуальності» [55, 86], при цьому останній виявляє 
себе «дволико й амбівалентно» [55, 86], що було не раз доведено серією 
попередніх досліджень.

У своїй розвідці «Жінка як об’єкт обсервації у «Щоденнику» 
В. Винниченка (1911-1925 рр.)» М. Ковалик стверджує, що в 
«Щоденнику» «жінка постає насамперед як естетичний об’єкт» [34, 58], 
тому як справжній митець, В. Винниченко умів бачити і цінувати жіночу 
красу, та попри це, виявляти не тільки позитивні риси вдачі жінки. 
Тобто відкривати її справжню сутність – прекрасне і потворне, що 
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часто рівноцінно поєднувалися в одній особі. Дослідниця відзначає, що 
«Винниченко сприймав особу протилежної статі насамперед візуально» 
[34, 58]: красномовним прикладом такого мистецького бачення жіночого 
внутрішнього світу є портрети сучасниць В. Винниченка, що постають 
зі сторінок «Щоденника»: 1) «Женщина, яку нічим не можна здивувати» 
[3, 31]; 2) «Кончета оповідає майже щодня з великим захопленням, що 
вона буде робити. Комізм у тому, що вона готова про це проговорити 
цілий день і з задоволенням лягти спати, нічого не зробивши [3, 32]; 3) 
«У вагоні зустріч з зеленим дівчам. Дівча: в зеленому береті, в зеленому 
светрі, черевички «джіммі», шовкова чорна коротенька суконка. Вся 
білява, горбоносенька, темні, лукаві, веселі очі й дитяча свіжість лиця» 
[4, 196]; 4) «Fraulein Otto, звільнившись нарешті від старої матері, 
виїхала. Весела і піднесена: мабуть, надія тішить трохи, – а може хоч 
тепер вийде заміж» [4, 430]; 5) «Пансіон Dewitz. Господиня: враження 
засушеної доброти. Зів’ялий осінній рум’янець. Золоті зуби збоку в 
роті» [4,  439]; 6) «Поява в пансіоні нової особи: німкеня емансипованого 
тону. Стрижена, смуглява, карі очі, чисті білі зуби, один нерівний, 
випинається з ряду» [4, 451]; 7) «Візита Лізочки (одна із знайомих 
подружжя Винниченків ще з Берліну. – Ч. В.). Ще в Берліні ні за що 
не хотіла пудритись, а що вже, як кажуть французи, «покласти червоне 
на уста», і казати було нічого. Тепер просить купити їй найдосконаліші 
засоби з Інституту Краси, «кладе червоне» не тільки на уста, але й на 
щоки, не кажучи вже про таку дурницю, як пудра» [4, 664] та ін.

Наведені характеристики «виразно демонструють еротизм 
як призму сприймання жінки» [34, 59], при цьому «еротизм стає 
невід’ємною властивістю (чи то навіть ознакою) естетичної природи 
об’єкта спостереження» [34, 59]. Усі схоплені письменницьким 
оком портрети дають досить глибоку характеристику їх власницям, 
розкриваючи такі часом непривабливі риси їхньої вдачі: практичність, 
надмірне бажання привертати увагу чоловіків, незвичайна фантазія, 
невиконання своїх постанов та обіцянок, міщанство, часто непорядність 
у стосунках, меркантильність, егоїзм, самозакоханість та негидливість 
у засобах для досягнення своєї мети. Одначе ці жінки мають і цілий 
ряд таких рис характеру, що викликають повагу: цікавість до життя, 
терплячість, доброту, милосердя, щирість, працьовитість, відвертість, 
стриманість, бажання кохати і бути коханою тощо.

Як зазначає М. Ковалик, в окремих випадках «візуальне 
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сприйняття жінки як естетичного об’єкта ідентифікується з певним 
мистецьким твором, що містить у собі й окреслення відповідних (за 
аналогією) портретних характеристик та поведінкових домінант» 
[34, 59], бо саме в цей час письменницьку увагу привертає живопис: 
він створює портрети, пейзажі, акварелі, натюрморти, відвідує художні 
виставки та салони. Тому жінки зі сторінок «Щоденника» постають 
перед читачем то Dama aux camellias, то «Ботічеллівською голівкою», 
то справляють враження «засушеної доброти», то з’являються в 
«емансипованому тоні».

Особливими постають зі сторінок «Щоденника» жіночі портрети, 
побачені В. Винниченком у липні та серпні 1914 року, коли жах війни 
заповнив собою усе навколо. Надзвичайні страждання, горе і мука 
відбивається на воскових безкровних обличчях і в «мертво-скучних» 
очах з «метрво-синіми» кругами жінок, котрі проводжають на війну 
своїх батьків, чоловіків, синів і коханих.

Щоденниковий запис, датований 23 липня 1914 року, зображає 
жінку, що стоїть на межі втрати свого кохання – коханого забирають 
на фронт: «От панночка в білому капелюсі […] Панна ні на кого не 
дивиться ще й кусає дрижачими зубами кінчик пальця білої рукавички. 
Тут горе щире, щиріше, ніж на цвинтарях. На цвинтарях личить 
плакати, тужити, кричати; коли є страждання […] Тут інша річ, тут не 
личить виявляти свого горя, воно виривається саме, не слухаючись ні 
криків «ура», ні геройства, яке повинно бути в такий мент у громадян. 
Тут виють і плачуть так щиро, як щиро плачуть і виють звірі» [3, 75-
76]. Ці записи ще раз підтверджують великий талант письменника в 
умінні побачити і правдиво передати характерні особливості жіночих 
образів, котрі «видаються своєрідними мистецькими вправами для 
вироблення і відточення гостроти письменницького ока, вдосконалення 
вміння лаконічно й змістовно творити художній образ» [34, 59]. Тож 
щоденникові записи свідчать про постійне вдосконалення митцем 
особливої художньої методики – «психологізації портрета жінки» 
[34, 59], яку дуже майстерно використовував письменник у своїх творах.

Безперечно, сприйняття світу жінкою відрізняється від поглядів 
чоловіка на оточуючий світ. Часто жінка вражає своєю практичністю, і 
цю рису тонко підмітив письменник. У «Щоденнику» є запис, датований 
20 вересня 1925 року, у ньому зазначається: «Жінки, видно, з своїм 
практицизмом мали більшу рацію, ніж ми з своїми розмахами» [4, 624].
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Деякі записи зі «Щоденника» демонструють, як уміло 
В. Винниченко зумів спостерегти поведінку жінок, котрим сподобався 
якийсь чоловік: «Коли жінка почуває на собі погляд мужчини, то 
машинально починає поправляти рукою зачіску, вірний знак, що 
мужчина подобається. В противному разі одвертається» [4, 67], або, 
навпаки, викликав зневагу: «Деякі жінки гублять пошану до мужчин, 
як тільки вони з ними посплять. Який би він не був геніальний, цінний, 
знаменитий, всевладний, страшний чи недосяжний для інших (та й 
для них до коїтуса) – вже після близости статевої він стає в їхніх очах 
випорожненим від усіх своїх цінностей. Через те великі люди рідко 
мають пошану до своїх жінок. Через те часто вульгарні баби командують 
геніальними вченими» [8, 50].

Та якими б прагматичними не виглядали жінки із попередніх 
щоденникових свідчень, варто зазначити, що саме таким – практичним 
і егоїстичним, незрозумілим і неповторним – віддають чоловіки свою 
любов.

Розмірковуючи про такі поняття як кохання і любов, письменник 
занотовує у своєму «Щоденнику»: «Єдиний сенс, єдиний інтерес у 
житті – любов. Любов є зв’язок із світом; вона поєднує із предметами, 
явищами і людьми. Але уміння, здатність любити є така сама трудна, як 
і всяка інша здатність» [4, 282].

Не менш вагомими для розкриття поглядів В. Винниченка на ці 
дві категорії є нотатки, датовані 5 квітня 1919 року. У них ми знаходимо 
часто цитовані винниченкознавцями рядки, (які увійшли у праці 
В. Винниченка: «Сонячна машина», «Лепрозорій», «Конкордизм»), що 
розкривають позицію автора з цього питання: «Любов – це вростання, 
це просякнення до найтемніших куточків одної істоти другою, Любов 
приходить пізно, за коханням, після його оргій, після жадних криків 
і лютого, дикого шепоту жаги… Кохання сліпе, дике, з поширеними 
ніздрями, скрюченими пальцями, накидається на все, що може 
задовольнити. Кохати можна одночасно двох, трьох, п’ятьох, стільки, 
скільки вистачить сили тіла і вогню. Любити одночасно можна тільки 
одного. Врости можна тільки в одну душу, і одна душа тільки може 
пройняти всю істоту до кінця. Любов приходить помалу, з стражданням, 
з буденними клопотами, в поросі повсякчасних пригод, приходить 
непомітно, стає господинею і одходить трудно, з муками, зі смертю. 
Любов оддає себе для любого. Страждання любого виключає радість 
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люблячого» [3, 334].
Усі ці процеси були не раз пережиті В. Винниченком з різними 

жінками, та остаточним його вибором стала Роза. Розалія Яківна 
Лівшиць була тією жінкою, про яку письменник у 1914 році писав у 
своєму «Щоденнику»: «[…] в ній я розпускаюся болючою любов’ю, 
вона не перестає жити в мені солодко і з мукою. І я не знаю, чи може 
бути, чи була колись така любов, як моя і її?..» [3, 92], і яка стала для 
митця найближчою до ідеалу жінки-мрії, котра поєднує «категорії духу 
і ідеї любові як духовного зближення» [34, 62], бо для нього жіночий 
ідеал – «повсякчасна робота. Сугестія доброго, а найголовніше – взаємна 
творчість» [34, 62].

Перед читачем «Щоденника» В. Винниченка постають яскраві 
жіночі характери. У колі його знайомих жінок були люди різні за віком, 
статтю, релігійними та моральними переконаннями, матеріальним 
статками, політичними поглядами. Проте письменницьку увагу, як 
зазвичай і увагу будь-якого чоловіка, привертали жінки, наділені від 
природи ефектною і гарною зовнішністю.

Час від часу гостювали в домі Винниченків Аріядна Петрівна 
Діямандіді зі своїми рідними. Вона була акторкою грецького 
походження, що грала ролі в кіно, намагаючись використати зв’язки 
В. Винниченка з відомими в Європі режисерами, окрім того – грала 
роль у фільмі, знятому за сценарієм митця. Винниченко як справжній 
психолог і письменник так описує жінку та визначає основні риси її вдачі 
(і часто вони далекі від ідеалу): «Гарна і приваблива. Розумна. Щира, 
сердечна і без шарму», але в той же час: «Розповідь про ревнивість 
чоловіка. «Добродетель не окупается, даже признанья нет», але зрадити 
перешкоджають головним чином «технічні» обставини й умови: чоловік 
з очей не спускає. Видно велике бажання завести роман, але чоловіка 
жаліє. Хоча, коли б не довідався, то зрадила б» [4, 422]. Жінка усією 
своєю поведінкою намагалася привернути увагу В. Винниченка як 
мужчини, але ці старання були марними: «Всі мої зусилля відчути 
Аріядну Петрівну як жінку та ще й гарну, не приводять ні до чого – 
порожнеча й непорушність у грудях, а компліменти такі гливкі, що аж 
сам давлюся» [4, 424].

Художник слова дуже уміло підмічав особливі риси зовнішності та 
характеру об’єкта своєї уваги: «Аріядна Петрівна не перестає підтримувати 
свою красу, зберігаючи її для майбутніх виступів у фільмах. Щотижня 
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ходить до режисера і просить дати їй ролю. То боялась схуднути, тепер 
боїться потовщати. Любить смачненько попоїсти і мусить пожертвувати 
цим, як уже пожертвувала курінням» [4, 453], – якими потім наділяє 
героїнь своїх творів – Діну («По-свій»), Марію («Гріх»).

Усі попередні спостереження призводять до остаточної оцінки 
цієї жінки, яку митець сформулює так: «[…] про свою «красу» говорить 
як про факт, всім встановлений, безперечний…Життя її минає під 
знаком її краси, для неї все, все для того, щоб її зберегти. […] А через те 
чоловік повинен здобувати гроші, одягати, прикрашати її, себто, красу, а 
радости нема. Але що ще сумніше – краса, здається, зовсім не краса. Так 
само, як її артистична діяльність» [4, 510].

Гарні жінки, як відомо, приваблюють кожного чоловіка. Тоді 
останні намагаються звернути на себе увагу різними способами, тож 
свій чоловічий шарм В. Винниченко часто перевіряв за допомогою так 
званого «роману очима», тобто використовував «гру як спосіб провокації 
або спонуки до дії» [34, 60], виявляючи певні закономірності поведінки 
жінок, що потім використовував як матеріал для художніх творів. У 
його «Щоденнику» є цілий ряд записів такого характеру: «Роман очима 
з панною в окулярах, посмішка» [4, 110], або «Обід у місті […] Роман с 
«дєвушкой буржуазного вигляду» [4, 110], або «(У кафе) роман очима з 
білявою панною, поміченою Олесем» [4, 187].

Очі завжди можуть багато розказати про людину. Поглянувши 
в них, можна відразу зрозуміти ставлення людини до того, на кого 
спрямований погляд. Жінки, котрі відчували на собі уважний погляд 
В. Винниченка, його зацікавлення ними, рідко проявляли до нього 
байдужість. «Щоденник» демонструє велику кількість прикладів, які 
доводять, що «романи очима» часто переростали в інтимні зв’язки. 

«Щоденник» подає відомості про те, що у 1924 році 
В. Винниченкові було зроблено операцію статевих органів, на яку той 
погодився задля здійснення своєї мети – мати дитину та для покращення 
чоловічих можливостей. Своє «ЧИ» (сексуальні можливості) після 
операції В. Винниченко намагався скоріше перевірити з різними 
жінками, бо жоден чоловік не зможе легко змиритися з втратою своїх 
сексуальних резервів. Сексуальні фантазії цього періоду в житті 
В. Винниченка набувають цікавих форм. Він у незвичайний спосіб 
намагається їх втілити, повністю підкоряючись випадку: наприклад,  
якщо перемога у джокера – то здійснення задуманого бажання [4, 412].
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У нотатнику постає ціла галерея жінок, з якими у В. Винниченка 
у різні періоди його життя були інтимні стосунки. Кожен любовний 
роман, як і літературний твір, мав свій початок – тобто експозицію та 
зав’язку, або зародження кохання; розвиток дії – розвиток почуттів, 
їх глибину та щирість; кульмінацію – період повного морального 
та фізичного зближення; розв’язку – втрата сексуального інтересу 
до об’єкта свого кохання та епілог – зникнення потягу до інтимних 
стосунків аж до повного розчарування ними.

Франція завжди була модною столицею світу, тому на початку 
ХХ століття в її модерних колах постало питання, яке стосувалося 
не лише зовнішніх проявів сучасної людини, а й особливостей її 
внутрішнього світу – наперед виходить питання статі: гомосексуальних, 
гетеросексуальних, бісексуальних зв’язків між людьми. Це, звичайно, 
не минуло В. Винниченка і його дружину.

В. Винниченко по природі своїй завжди залишався письменником, 
тому експерименти в галузі статевих відносин для нього теж були 
необхідністю. Це пояснюється його письменницьким експериментом, 
раз у раз здійснюваним у житті й реалізованим у творчості (згадаємо 
дражливі сцени кохання у творах «Момент», «Хочу!», «Записки 
Кирпатого Мефістофеля» та ін.), які збагатили українську літературу 
яскравими і незвичайними характерами.

Тому в цьому контексті звернемо увагу на уже названий вище 
роман В. Винниченка із дружиною свого знайомого Ю. Гасенка – 
Румункою, який розпочався у лютому 1922 року, коли письменник 
був запрошений до них у гості на обід. Про це у «Щоденнику» 
знаходимо: «Намацування очима Румунки» [4, 109]. Відтоді їх роман 
швидко розвивається, вони стають коханцями, що викликає підозри 
чоловіка Румунки у її зраді: «Ревнощі Гасенка. Передбачення Румунки 
конфлікту з Гасенком з приводу можливості ЧИ (так у «Щоденнику» 
В. Винниченко називає статевий акт. – Ч. В.)» [4, 122], проте це їх аж 
ніяк їх не зупиняє. А вже у червні 1922 року знаходимо ряд записів, що 
проливають світло на стосунки В. Винниченка, Гасенкової дружини та 
Кохи. А через деякий час наступає розв’язка їхніх стосунків: «Візита 
Румунки. Підтвердження постанови розриву з Румункою» [4, 131].

Митець знаходиться в стані постійного пошуку своєї Музи, яка дає 
йому наснагу, впевненість у собі, переконання у власній неповторності 
та чоловічій сексуальності. Тому для письменника нові стосунки з 
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жінкою – це своєрідний пошук нової Музи, ось тому нетривкими були 
його «романи» з Інною Білоус, Єленою Давидівною, Нуші, Нуцою…

Збайдужівши до жінки (про Єлену Давидівну, роман з якою 
тривав майже 2 роки), В. Винниченко повністю втрачає до неї інтерес, 
про це у своєму нотатнику він запише: «Втома від усього цього і бажання 
якомога швидше з усим покінчити. […] Ми вдвох у їдальні. Мовчазні, 
сірі, нудні. Перед тарілкою Єлени Давидівни неподихаюча муха із 
схрещеними на грудях лапками, – символ наших відносин. Мимоволі 
взяв сміх: коли б хтось два роки тому предсказав нам такий кінець 
(виділення. – Ч. В.)» [4, 241].

На нашу думку, блискучим прикладом виникнення глибоких 
почуттів письменника та молодої ефектної жінки стали стосунки з 
Тамарою. Вони познайомились на одному з вечорів у Віленських. 
В. Винниченка відразу привабила молода дівчина-підліток, що вже тоді 
виявляла «цікаві рисочки жінки, яка хоче подобатись, хоче викликати 
ревнощі» [4, 376], тоді чоловік вирішує «дослідити, як розвивається 
жінка з підлітка» [4, 363]. Письменник відмічає у молодої дівчини то 
вдаване намагання уникати його [4, 382], то боротьбу між жіночою 
цікавістю та невинністю [4, 382], а вже перед її від’їздом намагається 
переконати дівчину гордитися своєю привабливістю [4, 395].

В. Винниченко весь час слідкує, як із підлітка формується гарна, 
молода та завзята дівчина, у якої з’являються риси кокетства: «Маленькі 
рисочки ревнощів Тамари» [4, 444], «З Тамари виробляється під натиском 
життя і злиднів серйозна, завзята дівчина. За сорок марок у місяць 
їздить у холод і сльоту няньчити дитину» [4, 453], при зустрічі вона 
намагається бути ближче до Володимира, торкатись до нього, посилати 
«шукаючі» погляди: «Чи це амбіція дівчинки […] Коли є почуття і вся ця 
поведінка є наслідок боротьби з собою, то дівча гідне поваги […] Коли б 
не сухість характеру – був би привабливий образ» [4, 354].

Бувалий чоловік проймається до цієї дівчини гарячою, «болючою 
ніжністю», та враз приходить розуміння того, що потрібно скінчити цю 
гру, зупинитися, не дивлячись на власні амбіції. А молода жінка вчуває 
небезпеку від стосунків з В. Винниченком, не хоче бути переможеною, 
бореться за власне «Я», відшукуючи різні способи, та й В. Винниченко 
уже відчуває обтяження від їхніх стосунків [4, 492].

Проте записи у нотатнику за 3 листопада 1925 року вказують, що 
не минуло безслідно їхнє почуття, і для В. Винниченка, і для Тамари, 
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– все, що відбувалося між ними, залишилося для кожного дорогим і 
важливим: «Дивна, навіть трохи не зрозуміла ніжність до цієї дівчини» 
[4, 642].

Яскравою постаттю у «Щоденнику» письменника є ще одна 
приваблива особа, котра була опоетизована В. Винниченком. Їхні 
стосунки зав’язалися під час перебування письменника у березні 
1924 року в пансіоні, куди він поїхав відпочити і відновити свої сили. 
Щоденникові записи так описують перші враження від їх зустрічі: 
«Ботічеллівська голівка». Миле, ніжне лице з гарними, ясними очима, 
милими устами і довгастим овалом. Нагадує голівку Ботічеллі» [4, 305]. 
Вони часто проводять разом вільний час: подорожують у гори, катаються 
на санках, відвідують екскурсії, грають у салоні в шахи тощо – усе це 
сприяє зближенню, розвитку їхнього взаємного почуття. «Щоденник» 
подає відомості про розвій їхніх почуттів і взаємної прихильності 
[4, 306-307].

Жіноча життєрадісність, привітність, погляд «теплими очима» 
Нуші (так називає цю жінку В. Винниченко у ряді щоденникових 
записів) притягують В. Винниченка, а та – в свою чергу – відповідає 
взаємністю [4, 308].

Ще деякий час потяг В. Винниченка до Нуші триває, але 
складається враження, що «захоплення випаровується», і тоді: «Нема 
ніяких важних відчувань. Навіть амбіція мовчить, – це діється десь собі 
далеко. Готовність спокійно поставитися і залишити тільки хороший, 
трохи сумовитий і ніжний спомин» [4, 327], митець має «відчуття якоїсь 
розв’язки, якогось кінця» [4, 331].

Ці записи демонструють майстерність В. Винниченка-
портретиста, наділеного талантом створювати портрети як пензлем (про 
це вже йшлося у дослідженні), так і словом. Його вроджена «здатність 
до живописання словом» [40, 19] доводить, що будь-який «чи пейзаж, 
чи портрет, чи інтер’єр – показує без видимих зусиль і в основному на 
вельми пристойному професійному рівні» [40, 20].

Наступний щоденниковий запис переконливо доводить, що 
митець втратив потяг до цієї жінки, змінилося його ставлення до неї 
аж до відвертої зневаги: «Я вифарбував Нуші в бажаний мені колір, 
я присипав її золотистим, ніжним, любим порохом метеликових 
крилець. Але війнула скрута, – жива, реальна Нуші болісно скривилась, 
шарпнулась, і посипалась з неї фарба і золотистий порох» [4, 337].
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Потреба в статевих стосунках, як відомо, є важливою в житті 
кожного повноцінного чоловіка, тож В. Винниченко не був винятком. 
Підтвердження цього положення у «Щоденнику» знаходимо в 
записах, що розповідають про досить нетривкі романи В. Винниченка 
зі знайомими жінками. Чому вони виникали? Причини були різні. 
Деякі жінки відкрито використовували знайомства В. Винниченка у 
мистецьких колах Європи, деякі просто шукали статевих стосунків, 
зраджуючи своїм чоловікам, іншим – було цікаво мати близькість з 
гарним та імпозантним Володимиром. У нотатнику виявляємо записи, 
які є цьому підтвердженням, про Ніну Захарівну – дружину Григорія 
Густавовича, з яким Винниченки познайомилися у Шаповалів, німкеню 
Ельзу Гросс, Фравочку – медичну сестру з лікарні, Юзефку та Дору, 
Нуцу – дружину Левана Джапарідзе, які були частими гостями у домі 
Володимира і Розалії тощо.

Однак, незважаючи на захоплення В. Винниченка іншими 
жінками, він все одно душею залишався саме з Розою, бо «Коха – 
прекрасна, зворушлива, велика. Ніжність моя до неї така, що може 
втопити ніжність до Нуші. Коха поза законом, бо її бажання для мене 
закон. Одне її слово, і бідна, люба Нуші буде відставлена, віднесена в 
скриню забуття» [4, 321], бо справжнє й глибоке почуття «любови, тієї 
любови, яку я маю до Рози і яку вона до мене, тієї страшної рідности і 
близкости, того чуття недостачі другого, як тютюну для курця, – цього я 
не допускаю у Наді. Цього без життя разом, без пізнання, без повільного 
проникнення одне в одного – не може бути» [3, 132-133], тоді дійсно 
«навіть Нуші пригасає в душі, а Лєночка раптом стала звичайною 
милою знайомою […] Чекаю на Коху, на ту єдину, яка ніколи не погасне 
і не стане звичайною» [4, 326].

Молоді люди познайомилися у 1911 році в місті Авоні, і відтоді їх 
глибоке почуття один до одного розвивалося, набирало повноти. Це було 
і вагання у почуттях Володимира: «Зараз мене не тягне до неї. Більше, 
щось трохи одштовхує, мені чудно […] Чим зв’язаний? Здається, ми 
уникали всіх зв’язків, силуваних, позувальних, здається купність наша 
має корінь тільки в нашій волі, нашому потягу одне до одного, в нашій 
свідомій оцінці якостей наших […] А тим часом я відчуваю десь у собі 
присутність якогось стороннього, якогось обов’язку, повинности» [3, 36-
38], і безмежна закоханість: «Учора зранку був захват. Руки дрижали і 
по грудях проходив зойк радости […] вона чиста, вона та, яку я так довго 
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шукав, яку мав і, загубивши, знов находжу» [3, 100], і повне розчарування 
і біль аж до бажання вмерти: «Так, я вже можу вмерти […] Господи, за що 
ж мені така мука, такий нелюдський біль? Я навіть чуття сорому не маю і 
ридаю на весь готель, так що злякані сусіди біжать до мене. Корчусь тут у 
вагоні, зціпивши зуби і виючи в подушку під грохіт коліс…» [3, 104-105], 
і горе від непорозуміння між закоханими: «Мені здається, що це перше 
горе, яке я мав у своєму житті. І хто мені дав його? Не ворог, не той, кого 
я берігся, кому не вірив, кому робив кривду і зло, а найближча істота. 
Глум!» [3,  97], і прагнення закликати кохану бути щирою і відданою 
любові: «А вона ж хороша й розумна, вона зможе бути дужою і чесною. 
Я вірю, що на цей раз вона зможе бути такою. Діто, Кохо, не зрадь моєї 
віри!» [3,  99-100], і віра в справжнє кохання: «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. 
Я уявляв не раз […] той час, коли вертатимусь додому, де мене ждатиме 
людина, що рідна мені, що думає про мене з великою любов’ю, що повна 
мною так само, як я нею» [3, 101], і переконання у взаємності коханої 
жінки, котра залишалася завжди вірним другом і надійним товаришем: 
«І тоді я бачу мою Коху, мою єдину, мою вибранцю, я бачу рожеву ясну 
Діту, яка любить мене, тужить за мною, сумує і бажає бути такою, якою 
може бути» [3, 108].

Спілкування з Кохою, її вроджена інтелігентність, різносторонні 
інтереси та захоплення, вміння слідкувати за своїм виглядом і 
модою, уміння розуміти свого чоловіка з єдиного погляду приносять 
задоволення митцеві. Про це у його нотатках знаходимо: «В їдальні грає 
Коха. Щемить у грудях і розум напружений жадним бажанням схопити 
весь потік життя й установити закони його. І, здається, що тоді він стане 
такий же повнозвучний, ритмічний, строго-гарний, як ці звуки сонати» 
[3, 141]. Згодом, після багатьох років спільного життя, навіть невелика 
зміна зовнішності дружини не залишала його байдужим: «Коха 
постриглась. Дуже до лиця […] У мене сум за пишними бронзовими 
косами. Не кажу, щоб не засмутити» [4, 562].

Ця жінка стала «вірним, прекрасним, дужим товаришем», у 
якої, на тверде переконання В. Винниченка, відсутні «жіночий егоїзм, 
себелюбство, страх, лицемірство» [3, 462], саме з нею митець вирішив 
створити сім’ю, про це знайдемо у записниках 1914 року рядки: «Ми 
ж удвох з тобою взялися будувати наш зразковий будинок. Ми ж удвох 
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взялися показати бідним, засліпленим забобонам, як треба будувати 
своє щастя […] Як я хочу вірити, що буду гордитися тобою. Яке щастя 
сказати і собі, і іншим, – Так, я знайшов і маю ту, яку шукав. Яке щастя 
почути: – Так, достойна, прекрасна ваша дружина» [3, 110].

У «Щоденнику» є записи, які підтверджують, що Розалія 
протягом усього їхнього подружнього життя викликала у В. Винниченка 
нездоланний потяг, поєднаний з почуттям «радісної вдячної любови» 
[4, 322], бо вона стала для митця тією єдиною, яка «ніколи не погасне 
і не стане звичайною», бо «Коха дає мені радість, від якої всяка 
«моральна» жінка задихнулася б від ненависті» [4, 326] (тут йдеться про 
подорож Розалії до лікаря і домовленість про операцію для покращення 
статевих можливостей чоловіка), тоді «Коха викликає зворушення й 
тому ніжність, що готовий стояти на колінах перед нею» [4, 322].

Зазвичай проживання чоловіка і жінки, котрі створили родину, 
повинно бути освяченим дитячим сміхом чи плачем, та в родині 
Винниченків цього не трапилось. Так склалася доля, що Розалія, 
будучи вагітною, перенесла складну операцію, в результаті якої не 
змогла в майбутньому мати дітей. Ця подія нелегко була сприйнята 
В. Винниченком, який мріяв мати своїх дітей. Він з болем занотовує у 
«Щоденнику»: «Коли я дивлюся на дитинку, мені здається, що я поховав 
свою дитину і ніколи більше не матиму. Невже не матиму? Господи, як 
усе для мене трудно! Я заздрю тим, хто може хотіти малого. Я заздрю 
тим, хто може примирятися з поразками» [3, 98].

Після втрати вагітності Розалією, В. Винниченко відчуває 
тривогу і жаль, коли бачить жінок і дітей. Про це йдеться у записі 
«Щоденника» за 10 травня 1916 року: «Коли я дивлюся на жінок, мені 
здається дивним, що вони ходять, перебігають через вулицю, і весь час 
хочеться кричати їм, щоб вони обережніше йшли […] А на дітей без 
болю і жаської тривоги дивитись не можу» [3, 210].

Протягом ще десятка років подружжя Винниченків буде 
намагатися різними способами досягнути своєї мети – народити дитину. 
Для цього будуть здійснені ряд важливих акцій: зроблена операція 
Володимиру Кириловичу, а потім – планування її і Розалії Яківні. Про це 
свідчить такий запис у «Щоденнику»: «Тепер чергове завдання: зробити 
Косі (про операцію. – Ч. В.). Але ускладнення: треба цю акцію з’єднати 
з акцією за дитину. Обидві повинні бути разом […], робити восени 
після доброго спочинку літом, після Кохиних вправ, гімнастики і т. п.» 



188

ЧАСТИНА  ДРУГА

[4, 336], або ще один запис, який розкриває невпевненість і в той же час 
надію В. Винниченка у запланованій справі: «Коха старанно робить усе, 
щоб здійснити нашу мрію. Дитина – як губка всмокче весь величезний 
запас любови і ласки. Є люди, для яких брак об’єктів любови таке саме 
страждання, як для інших брак суб’єктів любови. Тільки чи не буде це 
розчаруванням, чи досягнемо ми мети?» [4, 646].

Дійсно, у своїй любові до дитяти «мати виходить за межі власної 
особистості», тому материнська любов є граничним родом кохання, 
що вище над усі почуття. У своєму дослідженні «Феміністична 
проблематика драматургії В. Винниченка» О. Гук (на прикладі драми 
В. Винниченка «Закон», в якій автор торкається такого болючого для 
нього питання – мрії про батьківство) зазначає, що у п’єсі «Закон» 
саме жінці надається фанатична ідея, що реалізується в «складному 
і жорстокому задумі героїні драми […] мати дитину, не маючи змоги 
її народити» [27, 97] самостійно. Але в ситуації, що опинилися Роза 
і Володимир, В. Винниченко не бачить подібного виходу з власної 
життєвої драми.

Треба сказати, що молодий чоловік міг би мати нешлюбну дитину 
з іншою жінкою. Про це йдеться у записах від 26.10.1914 року: «Колись 
Калерія пропонувала мені родити з нею дитину. «Коли ти не знайдеш 
собі жони, я згоджусь родити тобі дитину». Це її власні слова. Може, 
це прийняти мені?» [3, 104], проте автор так і не наважився це зробити. 
Що стало на заваді цього? Напевне, відсутність глибокого почуття до 
Калерії або повага, любов та відповідальність за долю Розалії, яку він 
кохав усім своїм єством.

Є в щоденникових нотатках і листах В. Винниченка досить 
трагічні спогади про долю його нешлюбної дитини з Люсею 
Гольдмердштейн (про цей жахливий факт знаходимо в дослідженнях 
Н. Миронець [38], В. Панченка [47]). З цією жінкою у письменника 
були інтимні стосунки під час перебування їх на острові Капрі. Хлопчик 
народився міцним і здоровим, дуже схожим на батька, відомості про 
це знаходимо у листах Люсі до В. Винниченка, проте за невідомих 
обставин у тримісячному віці помер через недогляд дорослих. Рядки з 
листів молодої матері до письменника певною мірою дивують, бо вона 
звинувачує у смерті дитини навіть самого В. Винниченка: при цьому 
і прощаючи, і проклинаючи останнього. Ці гіркі прокляття, можливо, 
стали фатальними для нього – письменник так і не зміг до кінця свого 
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життя взяти на руки власну дитину.
Звичайно, кожен з подружжя Винниченків по-своєму сприймав 

факт відсутності дитини. Для Розалії – це була втрата, яка призвела 
до того, що все своє подальше життя вона присвячує Володимирові, 
виконуючи усі його забаганки, мрії, бажання, прощаючи все, ніби 
своїй дитині. Для Володимира – це стало поштовхом до пошуку нових 
тенденцій та напрямів розвитку власного письменницького таланту, 
відшукуванню нових ідей, форм, напрямів, зміні власних переконань.

Як люблячого чоловіка, його турбує душевний стан дружини, 
особливо тоді, коли бачить, що процеси старіння не зупинити, а Коха 
дуже боляче це сприймає. У «Щоденнику» знаходимо: «Я мушу 
врятувати Коху. Боляче і тяжко думати про її відчай. А ще болючіше 
віддати її у владу невблаганних процесів. Отже, боротьба всіма силами» 
[4, 402]. Тоді чоловік намагається підтримати дружину, запевнити у 
своєму коханні до неї, закликає до активної та впертої боротьби проти 
цих невідворотних процесів. Особливо цікавим, на наш погляд, є запис, 
в якому йдеться про думки Кохи про смерть і відповідну реакцію на 
це В. Винниченка: «Коха призналась у сумній речі: часом з’являються 
думки про смерть. Жити часом стає нудно. Значить, така вже втома. 
Мій аргумент: смерть ще безглуздіша, ніж найбезглуздіше життя. Треба 
боротись з утомою і знесиллям. Сильні і здорові про смерть не думають» 
[4, 224]. І коли Розалія, прислухаючись до порад чоловіка, намагається 
всіма способами боротися за своє здоров’я, письменник у 1951 році з 
гордістю за дружину занотує до «Щоденника»: «Коха щоранку робить 
гімнастику і приймає холодний душ. А їй 66 років. І це сповнює мене 
радістю і подякою – живий перед моїми очима приклад, як можна 
зберігати свіжість і гарність духу, зберігаючи здоровість тіла. Добрість, 
привітність, веселість, енергійність, активність є немов заплатою за 
хвилину гострих обіймів холодної, часом морозної води» [23, 116].

В. Винниченко з повагою ставиться до роботи, яку виконує 
Розалія, він високо оцінює її лікарські здібності. Не менш важливою 
деталлю їхнього співіснування письменник вважає високу оцінку, 
підтримку і розуміння дружиною його письменницької діяльності. Про 
це він неодноразово занотує в «Щоденнику»: «Читання кінця «Сонячної 
машини» Косі. Щире захоплення і зворушення. Здається, тепер це 
можна вважати за об’єктивні покажчики, бо тепер Коха ставиться дуже 
критично до моїх робіт» [4, 373].
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Досить цікавими для дослідження, на нашу думку, є щоденникові 
записи, які стосуються сприйняття і аналізу подружжям Винниченків 
річниць свого шлюбу. Таких записів багато, бо разом Володимир та 
Розалія Винниченки прожили майже сорок років (1911-1951 рр.), 
зауважимо, що важливим є той факт, що і сам «Щоденник» автор вів 
саме в період спільного життя з Розалією Яківною, котра, на нашу думку, 
допомогла письменникові організувати та впорядкувати своє особисте і 
творче життя.

Проживши разом вісім років, перебуваючи у Земмерінгу, у 1919 
році В. Винниченко так запише про пережитий разом період життя: 
«Ніхто, крім нас двох, про цей день не знає. Тільки ми вдвох, він тільки 
наш. Нас вінчали скелі, сосни, море, сонце, нам кадили духом вереси, нам 
співали хвилі моря, там унизу зеленкуваті з берега і золотисто-фіолетові 
на далекім обрії. Ми нічого не обіцяли один одному: ні вірности, ні 
любови, ні щастя, нічого […]. Завтра йде дев’ятий рік, – і я почуваю 
до неї таку ніжність і вдячність, що хочеться поцілувати краєчок тої 
подушки, на якій вона лежить» [3,  326-327]. А на 14-ту річницю свого 
шлюбу В. Винниченко занотує до «Щоденника»: «Привітання від Кохи з 
роковинами шлюбу: квіти й лист, зміст якого, на жаль, не виправдовую, 
але який дає мені глибоку радість» [4, 320]. Ще через рік, у 1925 році, 
святкуючи вже 15 річницю свого шлюбу, В. Винниченко з приємністю 
запише до «Щоденника»: «Глибока гаряча ніжність до Кохи. Її завзята 
героїчна боротьба проти наступів старіння» [4, 536].

Отже, відносини В. Винниченка з жінками можна охарактеризувати 
як прагнення експериментально довести висунуті митцем гіпотези, 
викликані його спостереженням за жіночими характерами, рисами їх 
вдачі, аналізом їх вчинків. Шукання своєї Музи, яка надихатиме його та 
творчість, реалізація особистих чоловічих прагнень утвердитись в очах 
жіноцтва, експериментальний підхід до усіх явищ життя (в тому числі і 
в стосунках з жінками). 

Таким чином, у психоавтобіографічному дискурсі нашого 
дослідження було доведено, що характерною особливістю 
«Щоденника» В. Винниченка, окрім літературознавчого компоненту, 
котрий є обов’язковою складовою нотатника письменника, постав 
ще й своєрідний, яскравий та виразний психологічний вияв його 
особистісних інтенцій, виражених у таких компонентах, як: вирішення 
проблеми вибору; намагання реалізувати задум «повороту на Україну» 
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і усі почуття, які були пов’язані з цією перспективою; відшукування 
душевної гармонії в малярстві, котре стало невід’ємною складовою 
творчого мислення автора записника; еволюція суспільно-політичних 
поглядів В. Винниченка, особливо актуалізованих у 1917-1921 рр.; 
авторська оцінка світової та української еліти; осмислення приватних 
взаємозв’язків автора нотатника; розгляд шлюбних стосунків подружжя 
Винниченків тощо. Проте це далеко не всі психоавтобіографічні 
щоденникові вираження В. Винниченка, бо його діаріуш є винятковою 
складовою всього мегатексту митця і з легкістю та переконливістю 
зможе стати джерелом подальших літературознавчих та психологічних 
студій у царині історії й теорії літератури та психопоетики.
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ВИСНОВКИ 
 Визначним явищем сучасного літературознавства стало 
дослідження життєвого і творчого шляху В. Винниченка, особи 
непересічного таланту, справжнього європейця за своїм складом 
думання, митця слова, обдарованого хистом художника. Тож в умо-
вах необхідності якомога повнішого й об’єктивного поцінування 
митця, вивчення його «Щоденника» є безумовно актуальним 
літературознавчим завданням.
 Відсутність ґрунтовного дослідження існуючих вповні в 
друкованому та рукописному варіантах щоденникових записів зумо-
вила необхідність скрупульозного осмислення безміру авторських 
інтенцій діаріуша. 
 У дослідженні охарактеризовано «Щоденник» В. Винни-
ченка як непересічне явище в історії української літератури і дове-
дена його належність до мемуарно-художньої літератури з яскраво 
виявленим автобіографізмом, що суперечить окремим твердженням 
про домінування в ньому ознак документалістики. При цьому він 
увібрав у себе риси як мемуаристики, так і документалістики.
 Здійснено аналіз щоденних нотаток письменника з погляду 
їх змістового наповнення, авторського ставлення до них, розглянуто 
структуру «Щоденника», особливості його написання, досліджено 
творчу індивідуальність митця і з’ясовано місце автора в мистецько-
му, громадському, політичному контекстах.
 «Щоденник» В. Винниченка містить у собі величезну кількість 
різнотематичного матеріалу, який є основою для психоавтобіографічного 
та літературознавчого дискурсу дослідження: творчість, політика, 
філософія, людина і світ, внутрішній стан особистості; ставлення до 
війни, до окремих українських та світових політичних і культурних 
діячів тощо. Не менш вагомими для вивчення творчої індивідуальності 
В. Винниченка є записи про його приватне життя, подружні стосунки, 
роздуми про жінок, особисті взаємини.
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Логічним видається осмислення «Щоденника» з точки зору став-
лення до нього самого автора як засобу самопізнання, самооцінки, 
самоорганізації та пошуку мотивів до його створення.
 В. Винниченко вважав, що щоденникові записи, з одного 
боку, покликані дати найбільше інформації читачеві про інтимні сто-
рони життя його автора, дати ключ до розуміння митця, а з іншого 
– збагатити досвід та допомогти орієнтуватися серед життєвих 
конфліктів та труднощів. Нотатки В. Винниченка відзначаються 
беззастережною щирістю. Це була одна з найважливіших умов 
при створенні «Щоденника». Заявлене небажання бачити їх в дру-
ку може розцінюватися як своєрідний флірт із майбутнім читачем. 
Розмірковуючи над відвертістю записів, митець розкриває власну 
творчу індивідуальність, адже тільки справжній майстер слова й од-
ночасно правдива особистість може визнати свої хиби та негативні 
сторони свого «я».
 У роботі на матеріалі щоденникових нотаток 1911-1951 рр. 
окреслено домінантні напрямки особистих, мистецьких, соціально-
політичних, філософських виявів особистості його автора. Серед 
них роздуми про різноманітні пережиті стани та почуття: радості, 
самотності, сорому, волі, інстинктів, сумління, мудрості, заздрості, 
гумору, підсвідомості, амбіцій, лицемірства, ненависті, альтруїзму, 
добра, зла, щастя, краси, гармонії тощо. У процесі аналізу нотаток 
та інших джерел було встановлено, що все це разом – вербалізовані 
вияви авторської особистості, один із способів її реалізації. 
 У роботі представлені складові елементи творчої лабораторії 
митця, які характеризують специфіку його мистецького мислення, 
розкривають основні моральні та естетичні домінанти у творчості.  
Досліджені інтертекстуальні зв’язки «Щоденника» з художніми та 
публіцистичними працями. На особливу увагу заслуговує алгоритм 
процесу творення: від задуму праці, обдумування назви та основних 
сюжетних елементів, вибору персонажів, добору мовних засобів, 
шліфування написаного тощо.
 У письменницьких записах є ціла галерея портретів лю-
дей різних станів, професій, національностей, містяться багатющі 
ліричні вставки, афористичні вислови, пейзажі, настрої, психічні 
стани, викликані природою та оточуючим, переживання, сни, 
рефлексії, психологічні конфлікти та трагедії, побутові сцени, роз-
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думи про «чесність з собою», колектократію, конкордизм, щастя 
для всього людства тощо. Усе побачене й почуте автор нотатника 
певною мірою намагається втілити у свої твори, а це свідчить про 
призначення «Щоденника» як творчої лабораторії митця – сфери, де 
зароджується і вдосконалюється художність.
 У «Щоденнику» яскравими і неповторними постають 
пейзажі, які  певною мірою реалізуються в художніх творах. В. Вин-
ниченко створює особливий, далеко не характерний для традиційної 
української літератури пейзаж – урбаністичний. З неперевершеною 
майстерністю постають річкові та мариністичні пейзажі, подані 
в «Щоденнику» з найвищою мірою художньої довершеності, що 
підтверджує тезу щодо належності щоденника саме до мемуар-
них, а не документальних джерел. У нотатнику часто зустрічаємо 
схоплені письменником портрети чи окремі портретні деталі, які да-
ють можливість розкрити художній світ митця, особливості сприй-
мання ним оточення. «Щоденник» демонструє синкретизм худож-
нього світу митця, поєднання живописного і власне літературного 
талантів. В. Винниченко як справжній художник тонко відчував 
кольори, їх різноманітні відтінки та поєднання, він умів побачене 
передати словом – це ще раз доводить небуденність його творчої 
особистості.
 «Щоденник» – джерело маркованої лексики: рідкісних ву-
личних висловів, народних говорів, професійних виразів, описів 
випадкових ситуацій, схоплених митцем на вулиці, у вагоні поїзда, 
біля магазинів, у транспорті, у різних установах і громадських 
місцях. Суржик, діалектизми, жаргонізми, просторіччя, росіянізми – 
ті ознаки стилю письменника, без яких В. Винниченка практично не 
можна уявити. «Щоденник» ще більш концентровано, ніж художній 
твір, демонструє здатність митця до обсервації дійсності й дає усі 
підстави стверджувати, що, окрім експериментального типу письма, 
засвідченого дослідниками, В. Винниченко демонструє протилеж-
ний йому спостережницький тип.
 Особливе місце займають наведені на сторінках «Щоденни-
ка» анекдоти. Їх фіксація засвідчує надзвичайно тонке сконцентро-
ване відчуття реальності, що породжує неповторний імідж творчої 
манери письменника, який то захоплював, то дратував читача.
 Творчий процес В. Винниченка досить впорядкований: у 



200

ЧАСТИНА  ДРУГА

його нотатках можна простежити моменти зародження художніх 
творів від їх задуму, формулювання теми, складання плану основ-
ного сюжету, вибору назви, обробки і добору мовних засобів, а та-
кож психічні настрої й стани, пережиті митцем у період втілення 
цих заміток у художні праці. У процесі роботи письменник відчував 
різні емоції та почуття, які відобразилися в «Щоденнику» і демон-
стрували дивний тандем аполлонівського та діонісійського початків 
його творчості.
 Серед творчих інтенцій, зафіксованих у щоденнику, є й 
позалітературні, кон’юнктурні, меркантильні мотиви, які доводи-
ли, що автор не тільки митець, а й людина зі своїми життєвими та 
матеріальними потребами.
 Встановлено, що літературна іпостась, особливості 
поведінки, сприймання дійсності переважають будь-які інші вияви 
автора нотатника: політика, громадська діяльність, публіцистика, 
живопис тощо. Творчість для письменника стає джерелом гармонії 
зі світом.
 Важливим для дослідження літературознавчого дискурсу 
«Щоденника» є матеріали про задуми творів, які не були втілені в 
життя його автором. Зокрема, не згадувані й нині п’єси «У графсь-
кому маєтку», «Сват» та невизначений за жанром «Екзамен богові». 
Нереалізованість деяких письменницьких задумів мала такі при-
чини: новий статус емігранта; мовний бар’єр, який потрібно було 
подолати для влаштування свого подальшого життя; болюча втрата 
зв’язку з Батьківщиною; відчуття непотрібності своєму народу; роз-
рив з давніми друзями та знайомими; брак часу для здійснення но-
вих ідей; матеріальна скрута, яка також впливала на працездатність 
В. Винниченка. У своїх щоденних записах письменник порушує 
проблему автобіографічності творчості. Яскраво це відбивається 
у нотатках, присвячених «Роману мого життя», який так і не був 
реалізований митцем.
 У книзі розглядаються філософські погляди В. Винниченка 
на щастя в контексті його щоденникових записів і художніх праць. 
Осмислено, що домінантними позиціями, які були яскраво відбиті 
автором нотатника, стали такі складові філософської категорії щастя, 
як погодженість своїх бажань і можливостей, фізичних і моральних 
сил, слова і діла. На думку філософа, особисте щастя може здобу-
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ти людина, котра досягла гармонії в собі та в людському колективі. 
Роздуми про щастя знаходимо як у ранніх записах «Щоденника», 
так і в пізніших нотатках. Усі вони характеризують широкий спектр 
поглядів митця на щастя як обов’язкову складову людського життя. 
Ці позиції знайшли своє відображення в романах «муженського ци-
клу» («Вічний імператив», «Лепрозорій» та філософському трактаті 
«Конкордизм»), в яких герої шукають гармонії та щастя, прагнучи 
своїми діями донести до людської цивілізації погляди та переконан-
ня самого автора.
 Аналізуючи записи «Щоденника», можна простежити рух 
авторської свідомості від інтуїтивного, естетичного пізнання щастя і 
відповідного художнього вирішення цієї проблеми до нового сприй-
мання цієї категорії – філософського, раціоналістичного осмислення 
її, що глибоко, яскраво, повно і виразно відбилося в трактаті В. Вин-
ниченка «Конкордизм».
 У роботі доведено, що записи нотатника письменника тонко 
корелюють з останніми романами «Нова заповідь» (1948) і «Слово 
за тобою, Сталіне!» (1950), які стали спробою втілити ідею побудови 
абсолютно нового суспільства. Автор «Щоденника» пропонує нову 
теорію світобудови і демонструє своє бачення виходу зі світової 
кризи в поширенні концепції колектократії – влади колективу над 
усіма формами власності – на теренах країн як капіталістичного, так 
і соціалістичного ладу. Зі щоденниковими записами тісно пов’язана 
ідея роману «Слово за тобою, Сталіне!», яка стала спробою доне-
сти до читача суть концепції колектократії, пропаганда якої серед 
пересічного читача викликана потребою зупинити озброєння люд-
ства і початок нової світової війни, котра може знищить сучасну 
цивілізацію. 
 «Щоденник» висвітлює активну зацікавленість В. Вин-
ниченком суспільно-політичним та громадським життям. Дове-
дено, що більшість публіцистичних праць В. Винниченка були 
започатковані на сторінках «Щоденника». Міркування автора щодо 
літератури, мистецтва, політики, глобальних проблем, які стояли 
перед суспільством в період кардинальних зрушень: революцій, 
воєн, глобальних наукових винаходів (ядерна, воднева зброя) тощо 
в перспективі знайшли свій відбиток у його публіцистичних пра-
цях: статтях, листах, зверненнях, заявах, відозвах автор без прихо-
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вування чи замовчування реальних фактів, розкриває свої погляди 
на певні питання літератури, мистецтва, політики, критики позицій 
своїх політичних опонентів.
 Визначено, що протягом 1911-1916 рр. у діаріуші митця за-
писи публіцистичного характеру трапляються спонтанно, час від 
часу, і носять спорадичний характер, на відміну від дещо пізніших 
нотаток датованих 1916-1951 рр., де їх основною ознакою стали 
регулярність та систематичність.
 І «Щоденнику» митця, і його публіцистичним працям були 
властиві такі специфічні особливості ведення записів, як: урочи-
стий пафос мовлення, висока тональність, гострота висловлюван-
ня, відвертість у вираженні своїх переконань, що часто граничила 
із завуальованістю думки, іноді – розлогість думки або, залежно від 
ситуації, навпаки – її стислість. 
 З’ясовано, що суспільно-політичний дискурс «Щоденника» 
по-особливому виявляється у записах 1917-1921 рр. Щоденникові 
інтенції доводять положення про Винниченкову амбівалентність, 
«хитання», намагання поєднати непоєднане – соціальне з 
національним. 
 Нами зроблено спробу підкреслити синкретичну природу ху-
дожнього мислення В. Винниченка: захоплення живописом знайш-
ло своє втілення в нотатках письменника і демонструє його нама-
гання використовувати будь-які форми і техніки (чи то словесні, чи 
то малярські), аби правдиво зобразити людину, її внутрішній світ, 
думки, мрії, сподівання, надії. Отже, література і живопис тісно 
співіснували в його сутності. 
 Також визначено, що «Щоденник» підтверджує тезу про 
парадоксальність художнього мислення митця, попередньо доведе-
ну дослідниками його драматичних і прозових творів. 
 Встановлено, що нотатки 1922-1951 рр. фіксують зміну па-
радигми Винниченкових інтенцій. Давній інтерес митця до пробле-
ми створення моделі щасливого суспільства домінує як у художніх 
текстах, так і в «Щоденнику». Філософська категорія «щастя» стає 
чи не найважливішою у творчості митця-емігранта і до кінця життя 
захоплює письменника. 
 Доведено, що «Щоденник» В. Винниченка оприявнює 
значне коло спілкування його автора, визначає його літературні та 
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видавничі зв’язки, проливає світло на стосунки письменника з пе-
рекладачами його творів, людьми, котрі сприяли друкуванню його 
праць в Україні та за її межами. 
 Щоденникові записи свідчать про постійну цікавість авто-
ром політикою в СРСР, В Україні, в Європі, в усьому світі. В. Вин-
ниченко не уникає власних часто суб’єктивних, досить негативних, 
оцінок діяльності багатьох відомих культурних та політичних діячів 
(Леніна, Сталіна,  Горького, Гітлера,  Муссоліні,  Рузвельта, Черчил-
ля тощо).
 У роботі проаналізовано записи, які стосуються бажання 
письменника повернутися в Україну, адже життя поза українським 
суспільством було для В. Винниченка моральними тортурами. Про-
те всі його намагання повернутися на Батьківщину, бути корисним 
своєму народу і своїй нації не справдилися через ряд досить суттєвих 
причин: в першу чергу – соціально-політичних, а потім – вже і осо-
бистих. 
 Щоденникові записи засвідчують, що В. Винниченко стежив 
за літературними новинками в Україні та за її межами. У своєму но-
татнику він часто оцінює нові твори прозаїків, драматургів та поетів 
(І. Багряного, Д. Гуменної, Т. Осьмачки, У. Самчука, Г. Косинки та 
ін.), котрі зверталися в листах до нього як до авторитетного критика, 
потребуючи поради чи оцінки їхніх праць.
 Значну увагу зосереджено на щоденникових записах, які 
розкривають погляди В. Винниченка на жінку: особливості її 
світорозуміння, бачення оточуючого світу, суспільне становлен-
ня, особливості характеру, темпераменту, волі, звичок, моральних 
цінностей, ставлення до чоловіків тощо, аналізу його підходів до 
вивчення жіночої натури та пов’язаних з нею планів: шлюбу, сім’ї, 
народження дитини. 
 Автологічний статус «Щоденника» як тексту для себе 
дозволяє авторові безпрецедентну відвертість. Дражливі сцени ко-
хання, експериментаторство  у статевій сфері художнього твору 
апробуються перш за все у щоденних записах, де жінка постає і як 
сексуальний об’єкт. 
 Отже, відносини В. Винниченка з жінками можна охарак-
теризувати як прагнення експериментально довести висунуті мит-
цем гіпотези, викликані його спостереженням за жіночими харак-
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терами, рисами їх вдачі, аналізом їх вчинків. Шукання своєї Музи, 
яка надихатиме його та творчість, реалізація особистих чоловічих 
прагнень утвердитись в очах жіноцтва, експериментальний підхід 
до усіх явищ життя (в тому числі і в стосунках з жінками), пере-
конливо постають зі сторінок Винниченкового «Щоденника», у яко-
му з відвертістю і неприховуванням власних вад фіксуються усі по-
чуття, стани, прагнення, намагання та переживання митця, з метою 
проаналізувати власні потреби і відчуття, потяги і бажання, виявити 
свої хиби та вади, адже прагнення бути відкритим та відвертим, по-
стулат «чесності з собою» стають домінантними в особистому житті 
та творчості В. Винниченка.
 Отже, «Щоденник» В. Винниченка – невичерпне джере-
ло тем, мотивів, проблем, котрі викликають неабиякий інтерес як 
непересічний художній матеріал, підтверджуючи нашу тезу про 
мемуарно-художню природу діаріуша, і спонукають до наукових 
пошуків, які увиразнять унікальність особистості його автора.
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО 

ДОРОГУ КРАСІ 
Драма на 4 дії

І
 Убога кімната дешевих номерів. В лівій стіні вікна на вулицю. 
Біля одного, ближче до глядачів, простий стіл з паперами і щотами. 
Між ним і другим вікном піаніно. В задній стіні двері в сусідню кімнату. 
Видно стіл і краєчок запнутого ліжка. Між дверима і лівою стіною 
просте дешеве ліжко, запнуте білим укривалом. В правій стіні в глибині 
двері. Ближче круглий стіл. Прості стільці. По стінах гравюри і картки. 
За столом з паперами сидить Інна і рахує на щотах, водячи пальцем по 
довгому аркуші паперу. Рухи плавкі, навіть злегка ліниві. Сама гнучка, 
дуже чорнява, в лиці має щось східне. У двері стукають.
 Інна. Ввійдіть!
 Входить Марта. Тонке, нервове обличчя з великими, напружено-
неспокійними очима. Говорить хутко, хапливо, забуваючи початок і, 
взагалі, всю думку. В руках купка книжок. Інна встає, не хапаючись 
одкладає щоти й, м’яко хитаючись, іде їй назустріч.
 Марта. Я вам перебила... Ви все працюєте... На хвилиночку, на 
одну хвилиночку... Ось тільки гроші... Ще десять рублів... Де я їх діла? 
(Хапливо шукає в торбинці.) Куди я їх діла?.. Дав один учитель... Не 
учитель, а той, як його... інженер... Ах, уявіть, Інно, кого я бачила?.. От, 
господи, завжди ці гроші...
 Інна бере з шафи склянки і носить на стіл. Подивляється на 
Марту.
 Марта. Ага! Я в книжку поклала! (Шукає по книжках.) Здається, 
тут.
 Інна (з посмішкою). Що то дворянська кров, так зневажливо 
відноситись до грошей. Хто ж у книжки гроші кладе?
 Марта. Ах! Ці мені гроші!.. (Шукає. Раптом.) Да! Так уявіть: 
біжу з уроку... Знаєте, мені дали ще один урок, маю тепер три, на сорок 
уже, значить. Аж тепер купую ту шляпу.
 Інна (посміхнувшись). Та-ак? Отту за п’ятнадцять рублів?
 Марта. Так. Неодмінно... Ну, це потім... А яку шляпу собі купила 
Катря, якби ви бачили! Ха-ха-ха... Іван Матвійович говорить, що в ній 
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квочку добре було б посадить... Іван Матвійович... Ах, да! Так уявіть: біжу 
з нового уроку і раптом зустрічаю... Кого б ви думали? Крамаренка!
 Інна здригається і впускає додолу склянку, яка з дзвоном 
розбивається. Інна хутко нахиляється.
 Марта (весело). Ага! Ага! І ви-таки розбили! Не я одна!
 Інна (підвівшись). От біда! Одна тільки склянка зосталась. Ще й 
любима Остапова. Хм! (Комічно озирається. Підгорта під стіл черепки.) 
Ну, як же виглядає Крамаренко? Чого приїхав, не казав?
 Марта (живо). Чудний якийсь! Уявіть: балакучий став. То ж, ви 
самі знаєте, мовчить усе та посміхається... Знаєте, іноді я його боялась. А 
це балакучий такий... Страшно зрадів мені. Прямо надзвичайно... Правда, 
один раз... Ну, та дурниці, я навіть не згадую ніколи... А він згадав...
 Інна. Який раз?
 Марта (трохи соромливо). Та дурниці!.. Один раз колись... давно 
вже, місяців два вже, ще до його від’їзду з міста, ще як він свій аероплан 
видумував... Ішли ми раз ввечері з театру. Ви тоді не були з нами. Ну, і він 
поцілував мені на прощання руку. Дурниця! Я й забула... Ну, а сьогодні 
згадав... Сам сміється... Компліменти говорить... Чудний!
 Інна (пильно озирає її з чудною, але спокійною усмішкою). Мені 
здається, що він у вас закоханий.
 Марта (соромливо, але з приємністю). Ну, що ви! Отто!.. От 
дурниці!
 Інна. Так мені здається.
 Марта (живо). А знаєте: я теж це подумала, як придивилась до 
його. Схуд. Дивиться весь час якось жадно мені в очі, наче чогось жде, 
щось ніби спитати хоче і не наважується. Навіть шкода стало... Він такий 
сильний, такий... такий в собі певний і раптом... так, як хлопчик... Але ж 
чудак! Що ж він так зо мною завжди був такий... ну, байдужий, чи що? Але 
це дурниця! Він не закоханий у мене, що за дурниці! Він би це сказав...
 Інна. Ви ж знаєте, що він дуже самолюбивий. І гордий. А що, як 
ви байдужі до його?
 Марта. Ну, принаймні б... натякнув коли.
 Інна (лукаво). Ну, а тепер то вже щось сказав? Га?
 Марта.. Ні, так ніби...
 Інна. Але натякнув?
 Марта. Та так... Говорив, що страшенно радий бачить мене... 
Справді, схвильований такий... Ну, і таке інше.
 Інна байдуже). Про мене не питав?
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 Марта. Ні. Нічого не казав. Прощаючись тільки, щось таке 
пробурмотів, як ви живете... Здається, говорив, що зайде сьогодні.
 Інна. До нас?
 Марта. Ні, до мене... Ах! Я й забула. Господи, я все забуваю... А 
сьогодні прямо...
 Інна. Крамаренко зовсім збив з пантелику. (Сміється.)
 Марта (соромиться). А! Де там!.. Сьогодні ж зараз має прийти 
компанія в наші номера за нами. На човни. Поїдете?
 Інна. Ні, мабуть, не поїду. У мене робота не скінчена... Треба 
кінчать.
 Марта. Ах, ви все з тими цифрами! Ну, їй-богу, вже краще уроки. 
І як ви можете так, от не розумію: і вірші з Остапом писати, і цифри ці 
рахувати. Ну, а як Остапові у нашого мецената?
 Інна. Не знаю. Ось жду його. Та він тільки поніс сьогодні йому 
свої вірші. А результат потім... Це остання надія.
 Марта. Ну, а там?
 Інна. Не знаю.
 Марта. Да! От знов! Ах, та ці ж ще гроші... (Кидається знов 
шукати в книжках.) Ви знаєте: Іван Матвійович каже, щоб звернутись до 
цього мецената. Каже, що він неодмінно дасть рублів сто для Михайла. 
Ах, якби то!.. Ще б рублів сто зібрали і можна його відправить уже. 
Кажуть, що в Германії санаторії кращі, ніж в Швейцарії. Я не знаю...
 Інна (жвавіше). До цього самого мецената, до Гаврищука?
 Марта. Да! І я хочу... Іван Матвійович каже, що неодмінно треба 
піти до його з Михайлом. Неодмінно! З самим Михайлом!
 Інна. З Михайлом? То ж для чого?
 Марта. Це зробить більше враження на його. Тут психологія... Я 
хочу вас просити, щоб ви пішли зі мною і Михайлом до його. Будь-ласка!
 Інна. Я? А я ж для чого?
 Марта. Ах, ви така спокійна, сильна. Да, да! Ви страшенно 
сильна, Інно! Ви можете зо всяким говорить. А я розхвилююсь, наговорю 
дурниць. А потім, Михайло вас так слухається, що навіть в припадках 
вас пізнає і слухається... Останній раз, Інночко! Зробіть ще це для нас... 
Я знаю, вам самим тепер тяжко. Але якби ви знали, як я змучилась з ним 
останній час. Це щось неможливе вже, щось неможливе! Я боюся, що він 
не вдержить і вб’є себе... Це така мука, така мука... Знаєте, учора раптом 
почав сміятись і щось таке страшне розказувати, що аж мороз мені під 
шкірою... Про якісь трупи, черви. А сам хіхікає... Я боюсь його покидати 
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одного. Але що я маю робить? Я цілий день мушу бігати по уроках... 
От батьківський спадок! Інночко! Ради бога! Коли Гаврищук дасть сто 
та ще... рублів п’ятдесят і... Скільки тоді всього буде? Ви все записуєте?
 Інна. Я-то все записую, тільки...
 Марта (перебиваючи). А записали, що зібрано в політехнікумі?
 Інна. Записала! Зараз у мене в столі лежить зібраних триста сім 
рублів і десять копійок. Але я...
 Марта. От ще рублів двісті і можна вже одправлять. Ах, це моя 
мрія! Я не можу, я буквально не можу спати! Буквально... Коли Гаврищук 
дасть... Я хочу на цих днях піти до його. І знаєте, Іван Матвійович казав, 
щоб піти в такий час, коли Михайлові гірше. Я знаю, це якось...
 Інна (посміхнувшись). Для більшого враження? 
 Марта. Ну, що робить? Що робить? Ну, я готова себе вбити... 
Ну що з того? Я не можу більше, не можу, я на все готова! Я сама скоро 
збожеволію з ним. Це мука!
 Інна. Так ви хочете, щоб я з вами пішла до його?
 Марта. Ради бога! Я вас благаю.
 Інна (з посмішкою). Так. Щось на зразок конкурсу вийде. 
Оригінально.
 Марта. Який конкурс? Чого? Я не розумію.
 Інна. Та Остап же поніс вірші йому. Коли вподобаються, він 
попросить грошей на видання.
 Марта. Ну, так що? То на видання, а то на хворого. Що ж тут 
такого? Який же конкурс?
 Інна (усміхаючись). Як у вас просто. Ви забуваєте, що Гаврищук 
– мужик. У вас це легко – і на видання, і на хворого. По-панському... Хм! 
Ну, а мужик не любить з кишені зразу багато грошей випускати. Кажуть, 
що він у три місяці один раз дає. Коли вже дав кому-небудь, то ні ми, ні 
ви не дістанемо. Хіба через три місяці, коли роса очі виїсть. Розумієте? 
(М’яко сміється.)
 Марта (з ляком). Інно! Що ж ви смієтесь? Це ж не дай Бог!
 Інна (ще більш сміючись). Чого ви так злякались?
 Марта. Але ж це для вас дуже погано?
 Інна. Да. Ну, я все-таки піду з вами...
 Марта. Але ж... Чекайте. Коли так, та як же... Я не хочу... Ви 
раніше до його...
 Інна. Дурниці. Коли підемо?
 Марта. А може, це неправда? Може, це тільки так... і він дасть і 
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вам, і нам?.. Га? Я буду його благати. Іван Матвійович каже, що неодмінно 
треба сказати, що старого дворянського роду, це на його імпонує...
 Інна (усміхається). Скажемо...
 Без стуку одчиняються двері і входить Тихон з самоваром у 
руках. У калошах на босу ногу, в фартусі, лице замазане в сажу. Вираз 
добродушний.
 Обидві хутко озираються до дверей.
 Інна (м’яко). Тихоне! А я ж вас скільки прохала, як ідете – вперед 
постукайте.
 Тихон хутко ставить самовар і робить рух, ніби хоче йти до 
дверей.
 Інна. Куди ви?
 Тихон (беручи знов самовар, соромливо посміхаючись). Та то я 
так...
 Інна. Хотіли піти постукати? (До Марти.) Позавчора я йому 
сказала, щоб стукав. Він вийшов з хати і постукав.
 Марта. Та невже? Ха-ха-ха! Тихоне! Для чого ж то ти? Ти ж уже 
ввійшов!
 Тихон. Та то я... Ет! Ну, кажуть, стукай. Ну, я й хотів постукати... 
(Поправляє самовар на столі.) Там хазяйка знов каже: «Скажи, щоб 
вибирались або за номера платили. Два місяці вже не плачено».
Скверно лається.
 Інна. Я ж їй сказала, щоб почекала. Скоро заплатимо. Так і 
скажіть, Тихоне.
 Тихон. Та я казав. Сильно серчає. Каже, з поліцією викидати 
буде. Серчає на... пісні...
 Інна. На що?
 Тихон. Та на ці... як ви кажете... вірші...
 Інна. Вірші? Які вірші?
 Тихон (все більш соромлячись). Та ті, що ви з паном пишете. Мене 
вже двічі лаяли, що я повторяю... За це, каже, тебе в тюрму заберуть... 
 Інна. В тюрму?
 Марта. Що таке? За які вірші?
 Інна (сміється). Комізм! А ви й не боїтесь, Тихоне?
 Тихон (зневажливо). Пхи! Що – мені в тюрмі гірше буде, як у 
неї? Я тільки той... (Знов соромиться і лізе за пазуху. Виймає буквар.) Я от 
хотів ще раз той... Ніяк оця буква не держиться... Оця з розкоряками... Оця 
«жж». Цю «л» я знаю... А ця... і похожа на неї, та не «жж».
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 Інна (зазираючи). Яка? Ця? Та це «к».
 Тихон. А! «Кх!» А щоб тобі сказилася! Ну диви! І знав же! Аж 
уночі сниться проклята, а ніяк не згадаю. «Кх»! (Сильно, голосно видихає 
повітря й задоволено сміється.) Ну, тепер знаю. «Кх»! (Жвавіше.) Давайте 
гроші, у лавочку.
 Марта (сміється). А ще не вмієш читать, Тихоне?
 Тихон. Е, де там! Я ще ж до шибениці не дійшов на буквах, а ви 
вже читать.
 Марта. До якої шибениці?
 Тихон. Та та, що... як вона? От і цю забув... «Лл»? Ні!
 Інна (подаючи йому гроші). «П».
 Тихон. А ж! (Ніби дує.) «П». Кумедні все букви! Так що купить?
 Інна. Булку.
 Тихон. Одну?
 Інна. Одну.
 Тихон (не розуміючи). А панові?
 Інна. Це й панові.
 Тихон. На двох?
 Інна. А що ж...
 Тихон. А ще що?
 Інна. Нічого.
 Тихон. І ковбаси не купувати?
 Інна (сміється). Ах, Тихоне! Купуйте булку та не балакайте 
багато.
 Тихон. Та я не той... Тільки ж я щовечора купую дві булки й 
ковбасу.
 Інна. Ну а тепер одну булку і без ковбаси.
 Тихон (пильно дивиться на неї, чухається й помалу йде до 
дверей. Озирається). Може, збігати до жовтої панни та позичить?
 Інна. Тихоне! Ідіть купіть булку. А то не буду вчить читати і 
ніколи ні одного вірша не прочитаю.
 Тихон. Е, ні!.. (Хутко.) Я зараз! (Виходить.)
 Інна. Комік... Це для його найстрашніша погроза. Страшенно 
естетична натура.
 Марта. Тільки для віршів і учиться читати?
 Інна. Тільки для віршів.
 Марта (сміється). Писати тільки вірші?
 Інна. Тільки вірші... (Раптом.) Але я, Марто, от що хотіла вам 
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говорить. Ви все перебивали, по своєму звичаю... Я хочу просити вас 
забрати від мене ваші гроші.
 Марта (злякано). Як? Через що?
 Інна. Так. У мене їх можуть украсти. Можуть... Ну, взагалі, 
щось... Я не знаю... І крім того, я більше не можу... Хіба не можна когось 
другого вибрати касиром? Будуть зносить до його так само, як і до мене.
 Марта. Та кого? Кого?.. І зовсім це не все одно. Ви не тільки 
касир. Ви – організатор... Вас слухаються, бояться... і потім... Ах, господи! 
Може, ви за щось сердитесь на мене? Да? Але за віщо ж?
 Інна. Ну, яка ви! Ні за що я не серджусь, а просто не можу тепер... 
Ну... можуть же бути у мене такі обставини, коли я не можу ці... гроші... Я 
вам кажу, візьміть їх від мене, от і все. Візьміть до себе. Вони прекрасно 
можуть влежать і у вас...
 Марта. У мене? Ні за що! Я їх кудись закину, загублю, витрачу, 
знищу... Ну, ви ж знаєте! Господи! Ну, що ж робить?.. І чого ви так? Що 
таке? Через що? Може, Михайло щось?..
 Інна. А, Марто, смішна ви, їй-богу!.. (Сміючись.) Я вам кажу: 
краще візьміть гроші, а то потім щоб не каялись.
 Марта. Що за дурниці? Чого я маю каятись!
 Стукають.
 Інна. Ввійдіть!
 Входить Крамаренко. Високий, міцний. Низько вклоняється. 
Говорить до Інни:
 – Вибачайте, Інно Андріївно. Я шукав панну Марту, але з її 
кімнати мені на стук ніхто не одповів. Я думав, що вона тут...
 Інна (ніби здивовано). Прошу, прошу, Степане Федоровичу. 
Я не розумію, чого ви вибачаєтесь... (Сміється.) Це навіть образливо: 
він шукав панну Марту і через те тільки й до своїх приятелів зазирнув! 
Славно, славно. Але мусите вже й поздоровкатись зо мною, раз попали 
так нещасливо в мою хату. Драстуйте. (Подає йому руку. Крамаренко 
пильно дивиться їй в очі.) Як ся маєте? Сідайте, будь ласка. Може, чай 
будете пити? Тоді, Марто, будь ласка, дайте ваших склянок. Я тільки що 
розбила одну.
 Крамаренко. О, я дякую... Я на хвилинку. (Здоровкається з 
Мартою.) Зараз зустрів Брусиловського. Вони всі збираються на човни і 
мають незабаром зайти сюди. Так я...
 Інна. Так ви тільки за панною Мартою? Чудесно. Ну, все ж таки... 
А проте, як хочете. Ну, як же вам там у селі жилось? Працювали багато? 
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Занудились, певно?
 Крамаренко (неймовірно-пильно вдивляючись у неї весь час). 
Нічого. Працював. Приїхав летіти.
 Інна. Як? Хіба вже дістали ті гвинти?
 Крамаренко. О, ні... Все так, як і було. Мій панок так загуляв, що 
й з собаками його не знайдеш. Все захоплення аеронавтикою вже минуло. 
Два рази йому писав, що покину справу, як не дістане мені ще п’ятсот 
рублів. Пропаде, пишу, п’ять тисяч, що убухав. На одного листа одповів, 
що зараз дуже зайнятий, а на другого й зовсім не одповів. Буду летіти без 
гвинтів.
 Інна. Це ж – сімдесят процентів, що вб’єтесь.
 Крамаренко. О, не думаю. (Чудно дивиться на неї.)
 Інна (одповідає йому тим же поглядом. Посміхається). Мені 
здавалось завжди, що люди себе вбивають навмисне з горя, а тут бачу, що 
буває й з...
 Крамаренко. З жиру? (Сміється.) Може бути, може бути. Всяко 
буває. Ви як думаєте, панно Марто?
 Марта (тихо). Хіба ви не можете почекать? Може, ваш... панок, 
як ви кажете, дасть ще п’ятсот рублів, випишете свої гвинти і тоді... Це 
так спішно хіба?
 Крамаренко. Буває, панно Марто, іноді так, що чоловік більше 
вже не може чекати... Не може!
 Інна. іде до вікна, вихиляється й виглядає когось по улиці.
 Марта (несміло, трохи винувато). Але ж... Це така річ, що 
грозить смертю. Це ж не можна так...
 Крамаренко (сміється). О, дурниці! Ніякої смерті... Ну, та це не 
цікаво... Кого це ви так пильно виглядаєте, Інно Андріївно?
 Інна. Остапа. Щось запізнився. Мене це трохи турбує...
 Крамаренко. А в вас все така ж вірна й добродійна любов. 
(Сміється.)
 Інна (посміхаючись). У нас, Степане Федоровичу, за три тижні 
не міняються люди, а от ви, здається, зовсім змінилися, так що й такт свій 
десь загубили? (Знов вихиляється в вікно.)
 Крамаренко. Хіба? І ви так думаєте, панно Марто?
 Марта. Да, ви трошки змінились.
 Крамаренко. Це дивно! Та ви теж... Тільки ви на краще 
змінились. На краще! У вас чудесні очі, чудесні. Чи я раніше не помічав, 
чи що... Але вони просто чудові.
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 Марта. Ха-ха-ха! От це так зовсім дивно, ви навіть навчились у 
селі компліменти говорить.
 Крамаренко. Це зовсім не комплімент! Що ви! Якби чоловікові 
сліпому спала полуда з очей, і він побачив небо, хіба б то був комплімент 
небові, що він побачив його красу?
 Марта. Ну, знаєте... Ха-ха-ха! 
 Інна. одвернувшись од вікна, дивиться на них, грізно похмуривши 
брови.
 Крамаренко (хутко до неї). Правда, Інно Андріївно? Ви знаєте, 
я це сьогодні тільки помітив.
 Інна (ідучи до столу, посміхнувшись). Ви дійсно були сліпим. (До 
Марти.) Ну, давайте ваші гроші, треба покласти до купи.
 Марта. Ах, да! (Шукає по книжках.) Ну, де ж це вони? Фу, ти!.. 
І тут нема... Я, здається, їх загубила. (Трусить книжки.) Ну, розуміється, 
загубила... Нема...
 Крамаренко. А чого ж то в книжках були гроші?
 Марта. Та поклала... Нема... Хм!.. Загубила... (Дивиться на Інну 
й вибухає сміхом.)
 Інна (з посмішкою). Молодчина...
 Крамаренко. Які ж то гроші?
 Марта. Та все ж для Михайла... Ах, ви стукали до нас?
 Крамаренко. Стукав.
 Марта. Ніхто не одповідав?
 Крамаренко. Ні.
 Марта (стурбовано). Може, він пішов куди? От, не дай бог! 
(Біжить.) Я зараз подивлюсь. Одну хвилинку. (Вибігає.)
Пауза. Крамаренко роздивляється Інну.
 Інна. Для чого ви вернулись?
 Крамаренко (таким же тоном). Хотів і вернувся.
 Інна. Ви ж обіцяли не появлятись.
 Крамаренко. А тепер захотів появитись і появився.
 Інна (зиркнувши на його. По паузі, з усмішкою). Ви та-ак? Хм! 
Чудесно!
 Крамаренко. Я теж так думаю.
 Інна. Добре, добре... Дуже прошу... Це цілком ваше  діло. Мені 
рішуче байдуже.
 Крамаренко. Так? Ну, так чого ж вам?
 Стук.



216

В ІДНАЙДЕНІ  ТВОРИ

 Інна. Ввійдіть!
 Входить Марта.
 Марта. Спить. Він як в свідомому стані, то більше спить. А коли 
ж ви думаєте летіти, Степане Федоровичу?
 Крамаренко. Дуже скоро.
 Марта. Тільки духовне завіщання напишете? (Сміється.)
 Крамаренко (сміється теж). Мені завіщати нема чого. Хіба 
старі чоботи та пару книжок?
 Марта. Ні, ви це серйозно-таки, чи жартуєте? Це ж божевілля, ви 
вибачайте, летіти на такому апараті, який має сімдесят п’ять процентів за 
те, що розіб’ється.
 Крамаренко. А може, не розіб’ється? (Сміється.) От Інна 
Андріївна повинна мене розуміти.
 Інна (здивовано). Я?.. Якраз навпаки. Тепер-то іменно... 
божевілля.
 Крамаренко (теж здивовано). Тепер?
 Інна. Розуміється.
 Крамаренко. Я не розумію.
 Марта (дивиться на обох). Я теж нічого не розумію.
 Інна. Ха-ха-ха... Вони обоє нічого не розуміють... Ах, ви ж! Ну, 
нічого, з’ясується – зрозумієте. І летіть не треба буде... Чого ви червонієте, 
Мартонько? Ха-ха-ха... Ви знаєте, Степане Федоровичу, зовсім збили з 
пантелику сьогодні Марту. Мабуть, і гроші через вас загубила.
 Крамаренко. Хіба? Мені це дуже приємно.
 Інна. Правда? От бачите, Марто! Ну, напевно Степан Федорович 
чекатиме гвинтів...
 Марта (з ніяковістю). Я не розумію, Інно. Право, ви сьогодні 
якась така...
 Інна. Яка ж я?
 Стук в двері.
 Інна. Ввійдіть!
 Входить Тихон.
 Марта (сміючись). Постукав!
 Тихон (із задоволенням). А – ну да, постукав. (Кладе на стіл 
булку. Помітивши Крамаренка, уклоняється.) А, паничу!.. Приїхали?
 Крамаренко (подаючи йому руку). Приїхав. Як ся маєте? 
Вивчились вже читать вірші?
 Тихон (незграбно стиснувши його руку, засоромлено). Та так... 
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Ще на буквах учусь... А ви надовго до нас?
 Крамаренко. Та от як не поженуть ваші панночки, то посиджу...
 Тихон (сміється). Е, не поженуть. Вас люблять...
 Крамаренко. Та невже? Як собака цибулю?
 Тихон. Е, де вже там... цибулю... (До Інни.) А хазяйка знов казала, 
щоб...
 Інна (різко випроставшись). Тихоне! Скажіть ви своїй хазяйці 
раз на завжди, щоб вона або сама балакала зо мною, або дала мені спокій. 
А ви ніколи мені нічого не переказуйте, що вона там казала. Так їй і 
скажіть, що я вас не хочу слухать.
 Тихон (ніяково). Та я ж хіба... От таке...
 Інна. Та я вам нічого й не кажу. Хазяйці скажіть. (Рухи її 
цілком протилежні попереднім м’яким, повільним та закругленим. 
Заспокоюючись.) Надокучила вже ця баба мені...
 Тихон. Так я так і скажу їй... (Боязко зирка на Інну й виходить.)
 В цей же час, майже зустрінувшись з ним у дверях, входить 
Михайло.
 Схожий на Марту. Кошлата борідка. Зігнутий. Погляд понурий, 
з-під лоба. Рухи повільні, немов несе щось на спині. Не звертаючи ні на 
кого уваги, підходить до Інни й дивлячись кудись убік униз, тре лоба й 
хмуро говорить:
 – Інно Андріївно!
 Інна. Слухаю, Михайле.
 Михайло. У мене єсть до вас... (пригадує) прохання. 
 Інна. Прошу. Може б, ви сіли?
 Михайло (так само тре лоба. Всі ждуть. По паузі). Ви не 
можете мене убить?
 Марта. Михайло! (Ступа до його.)
 Інна (серйозно). Ні, Михайло, я такого прохання не можу вам 
виконать.
 Михайло. Дуже жаль... Вибачайте... (Кида оком на стіл і 
зупиняється на шклянці, що блищить під світлом лампи.)
 Марта (беручи за руку його). Михайлоньку, ходім додому.
 Михайло (нетерпляче одпихаючи її руки). Я прошу не мішатись 
в мої... (пригадує) в мої... справи. Я до тебе не мішаюсь... (До Інни. 
Діловито.) Так ви не можете? Я вас дуже прошу...
 Крамаренко з пильно-хмурою цікавістю слідкує за Михайлом.
 Інна. Ні, Михайло, не можу.
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 Михайло. Вибачайте. (Хоче йти.)
 Крамаренко. А чому ви самі цього не зробите?
 Марта. Степане Федоровичу!
 Михайло (зупинившись, зирка на Крамаренка, впізнає й хитає 
головою). Драстуйте.
 Крамаренко. Драстуйте.
 Михайло (тре лоба, хмурить брови). Як ви сказали?
 Крамаренко. Я питаю, чому ви самі себе не вб’єте?
 Михайло (зупиняючись очима на шклянці, кривиться). Чому... 
Тому, що це для мене... (з зусиллям пригадує)... це... Я забуваю слова...
 Інна. (підказуючи). Пізно?
 Михайло (крутить головою). Це...
 Крамаренко. Важко?
 Михайло (страждаючи). Це для мене... неможливо!
 Крамаренко. Чому?
 Марта. Степане Федоровичу! Я вас прошу...
 Михайло. Дегенерати не можуть... Треба було батька... (пригадує) 
убить...
 Марта. Михайло!
 Михайло. Алкоголік і розпутник... Мати – інститутка... Діди... 
поміщики... Гнила кров...
 Марта. Михайле! Ти не смієш так говорити! Іди додому зараз!
 Михайло (спалахнувши, затрусившись, тикаючи себе пальцем в 
груди). Я смію!.. Я смію!.. От!.. Я смію!..
 Марта. Ти так же сам винен, що ти такий! Да, да! Сам, сам!
 Михайло. Я і сам... Я і сам... От. Я і сам!
 Марта. Але це пройде... Ти будеш лічиться і все пройде... Ходім 
додому.
 Михайло. Лічиться не хочу. Не треба... Нічого не... (пригадує) 
не... поможе... Всі ваші збирання грошей. Я не хочу... Ви не маєте права... 
не маєте права не пускать умерти. Насильство. Я дам розписку вам, що з 
моєї... (пригадує) як це?.. ...з моєї...
 Інна (підходячи до його, беручи за руку). Згоди?
 Михайло (зразу заспокоюючись, як вона торкнулась його. Тихо). 
Ну да, згоди...
 Інна. Сядьте. Ви, мабуть, втомились. Це все дурниця. Е! Чудесно 
будете жить на світі. Сядьте. (Садовить на стілець, підставлений 
Мартою.) 
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 Михайло дивиться на неї й весь освітлюється тихою посмішкою.
 Крамаренко пильно слідкує.
 Інна (до Михайла). Може, чаю дать?
 Михайло. Ні, дякую. Я не хочу.
 Інна (одходячи). Ну, то спочиньте так. А яка година зараз, 
Степане Федоровичу?
 Крамаренко (дивиться на годинник). Три чверті на дев’яту.
 Інна. Хм! Що ж це він так запізнився? Самовар захолоне. Та й 
ваша компанія з човнами щось...
 Крамаренко. Ну, ми на всю ніч. Встигнемо.
 Михайло (який знов похмурився, часто зупинявся очима на 
шклянці). Інно Андріївно!.. Дозвольте мені розбить... шклянку.
 Інна. Шклянку? Розбить?
 Михайло (видно, мучиться за себе і в той же час не може не 
тягнутись до шклянки). Да... Якщо ви нічого не маєте проти... того...
 Інна (помалу). Розбивайте... (Подає йому склянку.)
 Михайло (криво посміхаючись, бере і сильно кида в куток. 
Шклянка з дзвоном розбивається. Михайло, страждаючи за себе, 
задоволено й похмуро одночасно посміхається.) Тепер добре...
 Всі мовчки хмуро дивляться на його.
 Марта (швидко підходить до його, бере під руку й хоче вивести з 
хати). Михайло, ходім додому. Інна Андріївна хоче зостатись сама.
 Михайло (вириваючи руку, з незадоволенням). Ти зо мною так 
говориш, як з... (пригадує) як з дитиною або божевільним... Я ще не... 
божевільний... (Раптом до Інни, задоволено й проти волі хіхікаючи.) А як 
вона дзенькнула!.. Хі-хі-хі!..]
 Стук у двері.
 Інна.. Ввійдіть! 
 Входить Кошуля. Весь обкладений пакунками.
 Кошуля (весело кричить з порога). Стройсь! Смирно! Компанія 
ідьот, збирайсь в поход! (Замовкає, побачивши сцену з Михайлом. 
Здоровкається зо всіма.)
 Марта. Уже йдуть? Ходім, Михайле. Всі йдуть з дому. Ходім.
 Михайло різко повертається й, не кажучи нічого, виходить. 
Марта за ним.
 Кошуля (злякано до Інни). Ну, як йому? Гірше?
 Інна. Не гірше й не краще...
 Кошуля. Безнадійна їхня справа. То правда, що професор 
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Камінський сказав, що ніяка наука, йому одне лічіння – могила?
 Інна. Да. Правда.
 Кошуля (сміючись). Радикальний лікар! (До Крамаренка.) А ви 
це де пропадали? Їдете з нами? Гайда!
 Крамаренко. Не знаю... (До Інни.) А ви знаєте, він закоханий у 
вас.
 Інна (здивовано). Хто?
 Крамаренко. Михайло.
 Інна (сміючись, до Кошулі). Степану Федоровичу тепер скрізь 
закохані ввижаються!.. Ха-ха-ха!..
 Кошуля. Видно, Степан Федорович сам не без цього грішка. Хе-
хе!
 Крамаренко (до Інни). Хіба ви не помічали?
 Інна (сміючись). А, дайте спокій! Вам усі люди в мене закохані. 
Колись ви казали теж, що один добродій любить мене, як... як, ну, як 
тільки може любить... глибокий чоловік. Так це така ж правда… як і та... 
(До Кошулі.) Велика компанія?
 Кошуля. Та публіки до біса набралось. Зараз всі будуть. А ви ж 
чому не збираєтесь?
 Інна. Я не піду.
 Кошуля (з ляку, навмисне випускаючи один пакунок додолу). Як?! 
Та що ви?!
 Інна. От-так! Дома сидітиму.
 Кошуля. Та бійтесь Бога! Ніч же яка! Ніч яка, подивіться. 
Місяць, зорі... (Співає.) «Ніч яка, Господи, місячна, зоряна»... Та ні, Інно 
Андріївно, це тільки краснорєчіє з вашого боку, пужаєте. (Чути спів гурту 
в коридорі.)
 Кошуля. О! Ідуть. Що співають? (Прислухається.) «Віють 
вітри». Хазяйка ваша знов ґвалт підніма. От каналія, ніяк не звикне! 
 Спів ближче, коло самих дверей, які без стуку розчиняються. 
Входить гурт хлопців і дівчат. В руках у багатьох пакунки. У кавалерів 
жіночі накидки й пальто. Скінчивши пісню, всі гуртом зо сміхом:
 – Добри-вечір!
 Інна (в тон їм співає з «Вечорниць»). «Добрий вечір, вам, панове, 
чом так забарилися». (Сміючись.) Драстуйте... Сідать і не прошу, бо для 
такої сили гостей і немає стільців у мене.
 Кошуля. Панове! А ви знаєте, що Інна Андріївна не хоче йти з 
нами?
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 Голоси: Та що ви?
  – Не може бути?
  – Хіба?
  – Чому?
  – Інно Андріївно!
 Інна. Не можу, панове, не можу.
 Крамаренко (голосно). Як вірная супруга, Інна Андріївна не 
сміє без чоловіка йти, хе-хе-хе!
 Голоси: – З чоловіком!
  – Розуміється!
  – А де ж Остап?
  – Де піїта наш?
 Інна (до Крамаренка). Знаєте, Степане Федоровичу, ви в селі 
таки значно змінилися... Дуже дотепні стали.
 Крамаренко (зразу переставши сміятись, одяга капелюх, 
підходить і щиро, просто). Правда, Інно Андріївно, гидко і не дотепно. 
Вибачайте. Я сьогодні трохи втомився, мабуть, з дороги. Бувайте здорові! 
(Іде до дверей.)
 Кошуля. Чекайте! Куди ж ви? Усі разом підем.
 Крамаренко. Ні, я на човни не поїду. Втомлений. Прощавайте. 
(Виходить.)
 Кошуля. Ну, от туди к лихій годині... Тепер усі почнуть 
розлізатися. Інно Андріївно, так ідете, чи ні?
 Інна. Ні.
 Кошуля. Ну, то нічого часу гаять, коли так. Гайда, панове, поки 
не порозбігались.
 Входить Остап.
 Голоси: А ось Остап!
 Остап. Добрий вечір.
 Кошуля. А! Ось і супруг грозний! Піїта наш морозний! 
«Собственний експромт». На човен ідете? Говоріть!
 Остап молодий зовсім, год 23-24, сором’язливий, рум’яний, 
струнко збудований, гарний. Вітається, конфузиться й не знає, що 
одповідать на всі голоси, які кричать до його:
  – На човни!
  – Збирайтесь!
  – Швидше, швидше!
 Остап (дивиться до Інни). Я не знаю, як Інна...
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 Кошуля. А Інна не знає, як Остап. От тепер поцілуйтесь, то 
будете якраз родичі. Вибачайте, Інна Андріївна. (До Остапа). Ну, то як, 
ідете?
 Інна. Ні, панове, ми не можемо сьогодні... Рішуче.
 Кошуля. Та ніч же яка, гляньте! Та всіх, хто в таку ніч сидить 
у хаті, за це треба на три роки на каторгу послать! Гляньте-но! Ех! Ну, 
хлопці-дівчата, рушаймо! Хай вони собі тут. Зачинаймо на радість хазяйці. 
(Заводить:)  

Гей-но, хлопці, до зброї – 
Ворогів карати,
Слави добувати.
Гей, чи пан чи пропав – 
Вдруге не вмирати,
Гей, ну-те, хлопці, до зброї.

 Співаючи й кричачи «Бувайте!», всі виходять.
 Остап (зачинивши двері). Чому ти не схотіла?
 Інна (сміючись). Та у нас же всього п’ятдесят копійок на 
хазяйстві! Комік.
 Остап (похмурюється). Да-а...
 Інна. Ну, нічого. Їсти хочеш? Здорово? Правда? Ну, маєш булку. 
Сідай, чаю дам.
 Остап. А ти? (Присаджується до столу.)
 Інна. Я не хочу. Ну, говори. (Наливає чай.)
 Остап (несміло). Невдача... знов...
 Інна. Так. Що сказали?
 Остап. Поезія чудова, прекрасна, талант безперечний, але...
 Інна. «Не можемо»?
 Остап. Да. На видання книжки треба не менше п’ятисот рублів.
 Інна. А у них, бідних, немає?
 Остап (їсть). Хазяйка стріла мене, каже...
 Інна. Ах, чула вже. Одніс Гаврищукові?
 Остап (сумно). Та одніс...
 Інна. Коли казав прийти?
 Остап. Післязавтра. Та даремно. І тут нічого не вийде...
 Інна. Так. Ну, так я піду за одповіддю. Ми підемо разом з 
Михайлом і Мартою. Вони будуть просить на Михайла... Зробимо 
конкурс...
 Остап. На Михайла?
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 Інна. Розуміється, він дасть Михайлові. А нам скаже, що вірші 
чудові, що це краса надзвичайна, що це щось... чарівне... Ха-ха-ха!.. І ми 
знов до десятого понесем.
 Остап (хмуро). Я не буду більше нікуди носить. Я поступаю на 
службу, кину всякі твори і кінець всяким поезіям... та красам.
 Інна. Не говори дурниць, Остапоньку, нікуди ти не поступаєш і 
нічого ти не кинеш!
 Остап. То чому?
 Інна. Ах, дай спокій!
 Остап (схоплюючись). Я не можу!.. Не можу більше так. З якої 
речі ти мене годуєш? Ти працюєш дні і ночі, а я... наче якийсь... Та що 
таке? Не можу я цього... К чорту всякі таланти!
 Інна. Заспокойся і не роби з мене мучениці. Надрукуймо книжку, 
і ти будеш мене годувать. А крім того... Той, хто дає красу людям, той має 
право, щоб йому давали хліба.
 Остап. Але ти також даєш цю красу. В нашій поезії половина є 
твоя. Без тебе я ніщо. З якої ж речі ти мене годуєш, а не я тебе.
 Інна. Ах, Остапе. Знов ці рахунки. Я не люблю цього. Годі. Бери 
ще чаю. Сідай. Голодний же.
 Остап (дивиться на чай). А ти? Я всю булку з’їв.
 Інна. Я не хочу.
 Остап. Але ж ти нічого не їси... Ні, я так не можу! (Схоплюється, 
хапа за голову себе і прудко ходить по хаті.)
 Інна. Ну, чого там, все дурниці...  
 Остап. Ну, як можна... Ні, Іннусь, знаєш, я той… я, мабуть, буду 
шукати місця... Право, Іннусь, я не можу... Ти робиш день і ніч, а я... З 
квартири женуть, їсти нема чого... Книжка ніколи не вийде... Це вже 
видно... Годі... Хай йому...
 Інна (спокійно і твердо). Книжка вийде. (Остап дивиться на 
неї.) Вийде. Мусить вийти. От і все. Краса не може загинуть. Це дурниці. 
І я так скоро не піддамся. Це вже вибачайте... Годі... Говорю тобі, книжка 
вийде.
 Остап. Як?
 Інна. Побачимо.
 Остап (безсило схиля голову. Пауза. Підводиться). Знаєш, Інно, я 
думаю, що ти мене хутко покинеш.
 Інна (здивовано). Що це ти?
 Остап (посміхаючись). Право. Так мені чогось здається... 
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І, знаєш... Ти не сердься на мене, я буду щиро казать... і мені хочеться 
навіть, щоб це швидше було. Так, я думаю, приговорені до смерті хотять, 
щоб швидше.
 Інна (нахмурюючись). Слухай, Остапе, звідки ти це вигадав собі? 
Яку ти маєш підставу для цього? Яку?
 Остап. Ніякої. Але (криво посміхається) я – поет. Не бачу, а 
чую... Якісь, може, атоми будучого, ввійшли в мене і... Ти не сердься...
 Інна. Я не серджусь... (Хмуро і пильно розглядає його.)
 Остап. Хіба не правда? Ну, скажи сама?
 Інна (так же мовчки дивиться. Раптом рішуче і сильно, 
підходячи й гаряче обнімаючи його). Ні, неправда! Неправда! Чуєш? Ти 
мій гарний, музичний, як моя арфа звучна. Ніколи тебе не покину. Чуєш? 
Годі.
 Остап (жадно). Ти не кинеш мене? Ні? Мені так іноді тоскно, 
тяжко... Що я без тебе? Ну, так по правді? Ніщо... Так, так, Інно. Ти моя 
душа... Душа моя прекрасна. Моє натхнення. Знаєш, я сьогодні перебирав, 
що я написав без тебе. Дві речі, які треба викинуть.
 Інна (раптом піднято). Остапе! Можеш?
 Остап (дивиться на неї, ніби зазира в себе на хвилину, 
освітлюється й соромливо хита головою). Здається.
 Інна. Іди. (Злегка штовха його до другої кімнати. Бере лампу 
й односить туди, поставивши на стіл. Сама хутко біжить до дверей, 
замика на ключ і говорить:)
  – Нас нема дома... Не високо абажур?
 Остап (у дверях). Ні... Інно... Кінчать вчорашнє?
 Інна. Да. Неодмінно...
 Остап. Мені здається, що воно трохи негарне...
 Інна. Прекрасно! Воно прекрасно виходить. Тільки ще глибше... 
Ридання більше. Більше жаги... (Жагуче.) Сили, жаги, гніву! Кусай. 
Розумієш...
 Остап (заражаючись, пошепки). Да, да... Особливо там, де... він.
 Інна. Да, да... Тільки сьогодні я буду грать [нерозбірливо]. 
Чуєш... Сьогодні я буду... Ну, все одно... Іди, пиши... Іди, моя арфо! 
(Обніма, одштовхує в кімнату, сама підходить до піаніно, сідає, хвилину 
непорушно сидить, дивиться на залите місяцем вікно і тихо починає, 
акомпануючи).

Ой, не світи, місяченьку,
Не світи нікому, 
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Тільки світи миленькому,
Як іде до дому.

 (Перестає грати, задумується і дивиться у вікно.)
 Остап (ходить по кімнаті, обнявши голову руками, потім сіда 
до столу й видно хутко гарячково пише. Перестає писать і жде музики. 
Озирається, підводиться й виходить на поріг. Здивовано). Що ж ти, Інно?
 Інна (стрепенувшись). Зараз! Задумалась... Зараз... Хочеш цю 
саму далі?
 Остап. Да, хочу...
 Інна. Цю саму? (Чути чудну посмішку в голосі.)
 Остап. Да, да...
 Інна. Добре. Іди.
 Остап іде до столу.
 Інна (співа жагуче, тоскно і з гнівом).

Світи ж йому ранесенько
Та наганяй чари,
А як іде до другої,
То зайди за хмари!

ІІ

Там же.
 Крамаренко з капелюхом у руці ходить, похиливши голову, по 
хаті. То сяде, то встане і знов ходить.
 Входять Інна за нею Михайло.
 Інна (здивовано). Ви? Яким способом? Де ж Остап? (Вітається.)
 Крамаренко. Пішов кудись. Казав, прийде незабаром. (Важко і 
пильно дивиться на неї.)
 Михайло махає, як віялом, в лице собі капелюхом і починає 
хіхікати, часом прискаючи сміхом.
 Крамаренко переводить очі на його.
 Інна (скидаючи капелюх, з усмішкою). Бачите? (Хита на 
Михайла.)
 Крамаренко. Бачу.
 Інна. Ні, ви придивіться й вслухайтесь.
 Михайло (хіхікаючи, до Крамаренка). У нас одна дівчина родила 
байстрюка. Кажуть, від мене. Дурниці... Даю слово... Хі-хі-хі... Так, ви 
знаєте, вона його кинула в провалля. А як найшли, то у його уже черви 
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виїли живіт... Хі-хі-хі... Біленькі такі, знаєте, багато, аж кишать... Хі-хі-хі... 
[(В лиці йому пробігає судорога свідомості і страждання. Але говорить 
далі.) Ви бачили коли-небудь? Як рисова каша... Узять би в жменю та 
так... (Показує ротом, як би їв.) Хі-хі-хі...]  
 Інна (до Крамаренка). Чуєте?
 Крамаренко. Чую. (Одвертаючись од Михайла, який весь час 
хіхікає.) Він навіть слів не забувся... Ви помітили?
 Інна. Навіть поетично... Ха-ха-ха... І от... (Вийма з торбинки сто 
карбованців.) На конкурсі першу премію дістав.
 Михайло. Хі-хі-хі... У одного нашого мужика за сто карбованців... 
(Злякано змовкає, озирається, хита на двері.) Там нікого нема?
 Інна. Єсть!
 Михайло. Хто?
 Інна. Труп.
 Михайло. Хі-хі-хі!.. (Змовка і сильно тре лоба.)
 Крамаренко почина хутко й схвильовано ходить по кімнаті.
 Інна (з усмішкою слідкує за ним). Що? Робить і на вас враження?
 Крамаренко (зупиняючись). Навіщо ви його всі мучите? Дайте 
йому вмерти.
 Михайло (серйозно й сумно). Вони не дають вмерти.
 Крамаренко і Інна  хутко дивляться на нього.
 Крамаренко (тихо). Ви розумієте?
 Інна (непорозуміло). Не знаю.
 Михайло. Кажуть, що повішені язика висовують. От комізм! 
Правда? Хі-хі-хі!.. Хі-хі-хі!.. (Не може, видно, вдержатись.)
 Крамаренко. Фу, як же це все-таки тяжко! Багато вже грошей 
зібрано?
 Інна. раптом голосно сміється.
 Крамаренко пильно й тривожно дивиться на неї.
 Інна. подивившись на його, вмить ще голосніше вибухає сміхом.
 Крамаренко. Інно, що з вами?
 Інна. Ха-ха-ха!.. Ох!.. Ви вже... ха-ха-ха, ви думаєте, що я теж? 
Ха-ха-ха!
 Крамаренко. Чого ви смієтесь?
 Інна. Ви що, може, готові йти збирать для його. Га? Ха-ха-ха... 
Наш меценат... Ні, це так комічно... Наш меценат уже приготував грошей 
для нас, уже взяв під свою руку бідного поета. Він же такий покровитель, 
прихильник краси, радості, світлого... Ха-ха-ха... І раптом... Приходимо 
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ми, виступа Михайло і... так само, як ви... Не задумуючись, красу одкинув 
і все оддав цьому. [(Підходить до Михайла і тика його злегка рукою в 
голову.) Ось цьому. Ха-ха-ха!.. Ей ти, ану розкажи щось, ось єсть ще 
один, який все тобі віддасть... Ну? (Передражнює.) Хі-хі-хі!.. Це далеко 
сильніше музики віршів. Правда? Ну, що ж ти! Може, ще сто рублів 
матимеш. Ха-ха-ха!.. ] 
 Михайло дивиться на неї покірними тихими очима. Часом 
судорога кривить йому губи. Він почина хіхікать, але, видно, всіма силами 
себе здержує.
 Крамаренко. Інно! Він же хворий.
 Інна (хутко до його, вся спалахнувши). Що? Хворий? Ну, так 
що? Навіть безнадійно хворий, нещасний, жалкий, гидкий. Ну, так що? 
Жаліть? Да? Жаліть? Говоріть! Говоріть, я вас питаю!
 Крамаренко. Всяка жалість є. 
 Інна. Жалість? О, я знаю. Вас усіх, як скотину стягує на пролиту 
кров, так вас притягує до себе оттаке гниїння. Ви все оддасте – красу, 
любов, сміх – і будете «жаліть». «Всяка жалість»! Яка? Грошей дасте, 
одправите в Швейцарію і зробите, що не буде хіхікать. Ще, може, жінку 
йому дасте, бо в його ж ця хвороба ще й на половому ґрунті. Так? Да? І 
він народить вам ще таких же і ви будете потім і тих жаліть. Да? А молоде, 
живе, що хоче дать вам красу, радість, будете одпихать. Правда? Ха-ха-ха! 
Жалість.
 Крамаренко (що поривався сказать). Інно, ви самі знаєте, що до 
мене ви несправедливі.
 Інна. Ах, дайте спокій! Дайте мені спокій ради бога. (Ходить 
по хаті.) Ви такий же, як і всі. Всім вам аби тікать од страждання. Тікать 
і більше нічого. От все ваше життя. А йти проти його, йти до радості, 
до сміху, веселого, а не хіхікання, красить життя ви не можете. Що там 
поезія, коли отут таке. (Підходить до Михайла, підніма його схилену 
голову.) Що там якийсь Гете, коли от вам... О... Ну?.. Хі-хі-хі...
 Михайло (не в силі здержать себе). Хі-хі-хі... Учора я бачив у 
сні, як...
 Інна. От вам! О... Він, певно, бачив трупи в сні. Трупи? Правда? 
Говори! (Штовха його в голову рукою.)
 Михайло злякано розширює до неї очі.
 Крамаренко (хутко підходячи до Інни, сильно бере за руку й 
говорить). Заспокойтесь. Прийдіть до себе, що ви робите. Фу, я вас не 
пізнаю!..
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 Інна (тихо). Вам жаль його? Да? Ну, так убийте його. Убийте, 
коли жалієте іншою жалістю! Убийте! Ну?
 Михайло злякано підводиться, задом одступа і тіка в кімнату 
Остапа.
 Інна (раптом бере себе за голову і почина ходить по хаті). Да, я 
це негарно... Я загубила голову.
 Крамаренко (понуро). На видання книжки скільки треба 
грошей?
 Інна. П’ятсот.
 Крамаренко. Гаврищук міг і вам дать.
 Інна (не однімаючи рук від голови). Ні, у нього вся охота 
пройшла. Ці гроші він призначив Михайлові. Буде висилать. (Зриваючи 
руки. Рішуче.) Так! Добре!.. Ну, Степане Федоровичу, я мушу попрохать 
вас лишить мене саму, я маю сісти за роботу. І, взагалі, ваш візит мені при 
інших обставинах... Ну, все одно. Надалі до себе не запрошую.
 Крамаренко. Я прийшов з вами побалакать востаннє.
 Інна. Про віщо? Нам нема про що балакать.
 Крамаренко. Абсолютно?
 Інна. Абсолютно.
 Крамаренко. Ви Остапа не любите.
 Інна. Ну, знаєте, ми можемо розмову скінчить. Годі.
 Крамаренко (хапаючи її за руку, з гнівом). Не любите, говорю!
 Інна (криво посміхається). Ви що, хочете фізичними аргументами 
доказать мені цю дурницю?
 Крамаренко. Ви його не любите! Він – ваша скрипка, на котрій 
ви граєте. Скрипка!
 Інна. Пустіть руку.
 Крамаренко. Не пущу.
 Інна. Ви хочете, щоб я Тихона покликала.
 Крамаренко. Ах, Тихон там той! Говоріть: ви любите його? Як 
людину, як мужчину, як коханого, близького? Да?
 Інна. Чого вам треба?
 Крамаренко. Я люблю вас. Я цими днями буду пробувать свій 
апарат. Я хочу все знать перед цим. Любите?
 Інна (тихо, чудно дивлячись йому в очі). Люблю.
 Крамаренко. Як мужчину? Як людину? Він не тільки поет, 
струмені краси, а й коханий, да?
 Інна. Да.
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 Крамаренко (випускаючи її руку, тихо, проводячи рукою по 
лиці). Ну, от... і все! Тихона не треба. (Силкується посміхнутись. Шука 
свій капелюх, який держить у руці.) Десь моя шляпа... Ви вибачте мені... 
Я ці ночі погано сплю. І трохи рознервувався... Може, щось грубе сказав 
вам... Так ви не згадуйте... Ну, й прощайте. (Простяга їй руку.)
 Інна (стоїть недвижно, важко дихає, нахилила голову. Раптом 
прудко підходить до його, жагуче обніма і цілує все лице гарячими, 
рвучкими поцілунками. Шепоче). Люблю! Люблю!.. До болю... До муки... 
Люблю!..
 Крамаренко (неймовірно радісно, жагуче). Інно! Іннусь! 
(З тривогою хоче подивитись їй в лице.) Інно!.. Що ж це?
 Інна (дивиться в лице йому). Мовчи... Стій!.. Любий... Безмежно 
хороший... Мука моя... (Раптом жагуче обніма, цілує довгим поцілунком, 
одривається й хутко одходить убік. Глухо, суворо.) Прощайте, Степане 
Федоровичу. Ідіть!
 Крамаренко. Інно? (Непорозуміло дивиться на неї.)
 Інна. Степане Федоровичу, ідіть, а то я буду кликать Тихона. Я 
вам серйозно говорю. (Іде до дверей. В цей час за ними чується хіхікання 
Михайла, який непомітно вийшов із кімнати і стояв за їх спиною.)
 Інна (строго). Михайло! Туди, в кімнату! Зараз же!
Михайло як цуцик, зщулившись, боязко ховається в кімнату.
 Крамаренко (глухо). Я абсолютно нічого не розумію.
 Інна. Степане Федоровичу, я вас останній раз прошу: ідіть собі.
 Крамаренко (хитаючи головою, посміхаючись). Так... Тепер я 
розумію... Тепер я розумію ваш вірш... Да, тільки тепер... Весталка краси... 
Так...
 Інна. Прощайте. Ідіть.
 Крамаренко. Інно!.. Це ж дико... Подумайте...
 Інна (іде до дверей, одчиняє й кричить). Тихоне!
 Крамаренко (шука очима, поміча в руках капелюх, одяга, 
підходить до Інни й простягає руку). Прощайте.
 Інна (на хвилину подає свою руку, зараз же викручує її й 
одходить). Прощайте.
 Крамаренко помалу йде в двері.
 Інна. Чекайте. (Крамаренко зупиняється.) Пробувать апарат 
будете?
 Крамаренко. Буду.
 Інна. І ви звете себе сильною людиною?
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 Крамаренко (тихо). Я зву свою любов також сильною. Хто зна, 
хто сильніше.
 Інна (одривисто). Не треба. Їдьте кудись.
 Крамаренко посміхнувшись, мовчки виходить.
 Інна стискує руками голову і ходить по хаті.
 Михайло боязко визирає з кімнати Остапа й хіхікає.
 Інна. зупиняється, бере з столу торбинки, вийма гроші, іде до 
столу, одмика і кладе туди.
 Стук.
 Інна.. Можна!
 Входить Тихон. Трохи п’яненький.
 Тихон. А, бачите, хоч і трошки випив, а все-таки постукав.
 Інна. Вже не треба, Тихоне.
 Тихон (здивовано). От тако! А чого ж ви мене кликали?
 Інна. Так. Хотіла в лавочку послать та вже не треба.
 Тихон. Ну, то й не треба. А у нас там, пані, така зараз музика...
 Інна. Тихоне! Я вас не раз уже просила не звать мене «пані». Я 
така ж мужичка, як і ви. Називайте, говорю, Інна  Андріївна.
 Тихон. Хм! (Чухається.) Щось таких мужиків у нас я й не бачив. 
(Маха рукою.) Ну, да на цей раз уже простіть. Вивчусь. А сьогодня, пані... 
чи той... як ви сказали?
 Інна. Ідіть, Тихоне. Мені ніколи. Другим разом.
 Тихон. Січас, січас. А може, б ви до нас на минуточку прийшли? 
Там солдат один... Так понімаєте, пані, такий сволоч, що каже, нібито 
Шевченко був арештант.
 Інна. Тихоне, другим разом...
 Тихон. Нє, постойте ж. А я йому січас (майже співаючи 
декламує):

*** 
Ну, то як? Та ти мені їсти не дай, а такої пісні прокажи... Пані! От щоб я з 
цього місця не зійшов, коли не закажу й дітям своїм за вас Богу молиться, 
що світ мені показали... Боже мій, Боже мій... А ми ж сліпі... От так би 
цілий день стояв та все (знов протяжно декламує):

***
[Михайло (вийшовши з кімнати). Хі-хі-хі!. Я подумав... Коли Крамаренко 
упаде з шара і розіб’ється, ми візьмем м’ясо його і зробим сосиски. Соси-
и-ски... Хі-хі-хі! 
 Інна. Михайло! Не сміть! (Михайло злякано схоплюється.)
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 Тихон (тільки показався й захіхікав Михайло, зараз же перестав 
декламувать і злякано повернувся до того, помалу відступаючи до 
дверей з жахом в очах). Ох, ти ж Боже мій! Ох, ти ж Боже мій! (Швидко 
вискакує).] 
 Хутко входять Остап і Марта.
 Марта. Безусловно дасть! Він чудова людина. Чудова!.. Він, 
кажуть, содержить три приюти... Чуєте, Інно, я кажу, що Гаврищук 
напевне і вам дасть. Напевне. Це спершу він так. Це на його зробило 
враження. А потім він дасть. Я піду до його і буду просить. Я...
 Інна (не слухаючи її до Остапа). Ти знаєш?
 Остап (в’яло). Да, панна Марта розказала... Що ж, це добре... Я 
радий...
 Марта (не можучи здержать своєї радості). А я? Господи! Я 
просто не вірю собі. Ще рублів п’ятдесят і можна уже одправлять. О, ми 
найдем... Знаєте, я думаю зробить лотерею. Ви поможете мені, Інночко? 
У вас, напевне, купуватимуть. А то можна... Ну, нічого... Хай потім... Ну, 
Михайло, ходім додому... Тепер не довго...
 Михайло, затихши після окрику Інни, підходить до неї, бере за 
руку, нахиляється, цілує й виходить.
 Інна. болюче хмурить брови.
 Марта (кидаючись до неї). І я вам страшно, страшно дякую. 
Безмежно!.. Ви просто... Ах, у мене нема слів... Ах, я й забула! Просив 
учора Крамаренко...
 Інна. Він уже був сьогодні тут. Я все знаю.
 Марта. Да? Чудний він... Їй-богу, я починаю вірить, що він щось 
переживає... Щось велике. Тільки смішний, я нічого не могла добитись 
від нього. Понурий, суворий, ні слова.
 Інна. Остапе, ти купив ниток, що я просила?
 Остап. Купив.
 Марта. Ну, так я їду... Ще раз дякую, дякую. Ввечері забіжу... У 
мене єсть одна справа... Ну, та потім. Бувайте... Сьогодні у мене свято! 
(Вибігає.)
 Остап (в’яло усміхаючись). І в нас свято.
 Інна (почина ходить по хаті. Потім рішуче йде до столу, 
висува шухляду, вийма гроші і, держачи їх в руках, підходить до Остапа 
й простягаючи, спокійно і рівно говорить). На, іди в друкарню. Хай 
друкують.
 Остап (вражено). Що таке? Звідки? (Радісно схоплюється.) 
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Інно! Гаврищук? Да?
 Інна. Да. Гаврищук і інші. Громадянство.
 Остап (дивиться на неї. Зразу спадає, злякано). Інно! Які це 
гроші?
 Інна. Ті, що зібрані на піддержку гнилого, а я повертаю на 
піддержку живого.
 Остап. Але Інно! (Одсувається од грошей.) Ти не маєш права!
 Інна. Це ти говориш?
 Остап. Я... 
 Інна. Той, що в піснях своїх співаєш про нищення нікчемного і 
радість живого? Це ж точний вивід із наших пісень. Ти це бачиш?
 Остап. Це – краса, Інно... Це...
 Інна. Покинь слова. Не в словах річ. Що потребує поперед 
піддержки – те, що гниє й упадає, чи те, що народжується? Що? 
 Остап (все з більшим страхом). Інно!.. Це не те, що ти задумала? 
Інно!
 Інна. Я тебе питаю: що? Одповідай.
 Остап. Інно...
 Інна. Одповідай!
 Остап. Я це признаю, але ж...
 Інна. Признаєш? Ну, так бери, на, іди, давай друкувать.
 Остап. Але ж, Інно, що ж ми скажемо?..
 Інна. Ми скажемо: ми вам несли красу, чуєш? Ми вам несли 
вищу радість, вам, многим тисячам, чуєш? Ми вас благали, ми до вас 
ходили, ми ждали... Ви що нам дали? А гнилі ви даєте? Замість того, щоб 
нищити її, ви одпихаєте нас і даєте їй? Ну, так ми самі беремо у вас! Самі! 
От що ми їм скажемо. Чуєш? На, іди. Годі.
 Остап (злякано). Я не можу. Ну, ти подумай, з якої речі? Та що 
буде з Мартою, Михайлом?
 Інна. Їм буде погано. А що буде з нами? А що буде з тими, у 
яких ти однімаєш красу своїх пісень? Ти однімаєш у них вищу радість. Ти 
вийшов з народу, в тобі народ співа про свої живі страждання і радості. 
Чуєш? Ти маєш право мовчать? Ти, мужик, ти маєш право однімать у 
тисяч за двох гнилих панків? Маєш право, я тебе питаю?
 Остап мовчить.
 Інна. Ну, говори! Я рішуче тебе питаю. Ти мужичий син?
 Остап мовчить.
 Інна. Остапе! Я востаннє питаю. Ти недавно казав, що ми 
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розійдемось. Я тебе питаю: маєш ти право не брать цих грошей? Ти 
робиш злочинство? Говори же.
 Остап. Логікою я признаю… але...
 Інна. Ти весь мусиш признати. Весь! Чи ти вже забув своє 
мужицтво? О, тоді... розуміється, і любов краси забув? І всі вечори наші 
забув? Говори. Коли забув, то й я можу забути. Чуєш?!
 Остап (простяга руку, тріпнувши головою). Давай!.. Хай!..
 Інна. На... На рукопис. (Біжить до столу, бере пакунок.) Щоб 
сьогодні ж починали!
 Остап на хвилину зупиняється, хоче щось сказать, але насува 
капелюх на голову і вибіга.

 
ІІІ

 Там же.
 Вечір. На Інниному столі горить лампа. За столом сидить 
Остап і править коректуру. Часом встає, ходить, потім знов сідає, 
править і задумується.
 Входить Тихон з самоваром в руках. Ставить на стіл і, дивлячись 
кудись перед собою, промовля:
  – «Кх... Пп... Рр...» (Пригадує, вийма буквар і повторя.) «Кх... 
Пп... Сс...»
 Остап (озираючись до його, хмуро). Що ви, Тихоне?
 Тихон. Нічого-нічого, пишіть собі... То я провіряю, чи знаю... 
Оця мені, що в боки взялась, ніяк не той... (Силкується вимовить «Ф».) 
Хв... Хв... Наче й так і не так... (Обережно підходить до Остапа й зазирає 
до коректури, хитає з побожністю і дивуванням головою.) От там-то 
букв... Ач, якого насипано... Як зерна... То ви їх виправляєте? Не так, чи 
що?
 Остап. Умгу...
 Тихон (загляда ближче). Та рядками усе... Це ваші... пісні?..
 Остап. Пісні...
 Тихон. Ті, що ви мені читали?
 Остап. Умгу...
 Тихон. Так оце вони? (Здивовано.) Хм!.. Як же воно хитро... 
От що б я дав, щоб хоч одну таку скласти! Кажись, якби сказали, давай 
пальця… та що пальця!.. Давай руку одріжемо, то будеш уміть... Так не 
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пожалів би... Боже ж мій!.. Оттак собі рядочками й стоять... А читає, то як 
співає все одно... 
 Остап (повернувшись до нього). А ви б згодились украсти у 
бідного чоловіка гроші, щоб... щоб уміть писать пісні?
 Тихон. Як то? Та я, може, й так украв би, якби погано поклав! 
(Сміється.)
 Остап. У бідного, нещасного? У каліки?
 Тихон. Е, що там у того бідного красти! Душу хіба?
 Остап. Ну, а от якби вам сказали: «От візьми дуже-дуже обидь 
нещасного чоловіка, забери у його все, тоді будеш уміть пісні складать»? 
Ну? (З інтересом жде.)
 Тихон (з усмішкою чухається). Ге! Це ви задачу задаєте... Хто 
його зна, якби дуже жалко було, то, може, й пожалів би, а як не дуже, то 
чорт його бере, а я б за те і себе і других звеселив. От, хазяйчина кухарка 
аж пропада тепер за мною, як почула ті пісні, що ви вивчили мене... Прямо 
біда з нею. 
 Остап (устає, хмуро). Да-а... Що там панич Михайло? Не знаєте?
 Тихон (сміючись, маха рукою). Та все строїть дурака! Оце 
надвечір роздягся як мама породила та й давай гулять по колідору... Ха-
ха-ха! Ще й руку за спину заклав... Як побачила його такого з дев’ятого 
номера, так мало з страху не стерялась... Насилу запхнула його назад. І 
то ж скажіть: коли так зовсім тобі розумна людина та й годі. А коли так 
аж волосся догори стає... Чи то вже така болість, чи бог його знає... Та що 
далі, то кумедніше... Ще не було, щоб голяка празнував, а це вже дійшов...
 Остап (зітхаючи, ходить по хаті). Да-а...
 Тихон. Давайте у лавочку...
 Остап зупиняється, вийма й дає гроші.
 Тихон. Булку?
 Остап. Що-небудь... Ну да, булку.
 Тихон. І більше нічого?
 Остап. Нічого...
[Тихон помалу виходить, на ходу зазираючи ще раз у буквар і повторюючи 
«Кк, Мм, Нн, Оо, Пп».] 
 Остап ходить, зітхає, сіда править коректуру.
 Входить Інна. Весело до Остапа:
 – Ну? Правиш? (Скида капелюха.)
 Остап не одповідає.
 Інна (підходячи до його, зазирає). Та ти все тут? І не пішов далі?
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 Остап (устаючи, хмуро). Не можу я править... Гидко...
 Інна (здивовано). Чому?
 Остап. Ах, Інно! Знов... Я ж тобі кажу, він стоїть переді мною... 
Я тільки про його й думаю... Ми не мали права цього робить!
 Інна. Ну, пізно вже про це балакать. (Весело.) Мали чи не мали, 
а зроблено. Ну, так і робить як слід до кінця... Уже самовар єсть? Чудово. 
Я хочу чаю.
 Остап. Я не розумію, як ти можеш бути веселою. Знаєш, я ніколи 
не думав, що ти така... (Зупиняється.)
 Інна (весело, м’яко). Яка?
 Остап. Страшенна егоїстка, індивідуалістка...
 Інна (сміється). Ха-ха-ха! Ах, ти ж мій мученик!.. Чим же я така 
егоїстка?
 Остап. Ех, що тут говорить. Тобі аби ти була задоволена, аби 
от книжка вийшла, а якою ціною вона виходить, наплювать! (Говорить 
навіть з деякою ворожістю.)
 Інна. Правда.
 Остап (посміхнувшись). Ти ніби ще й гордишся... Ну, а я не можу. 
Я живу як на вогні. Завжди ці питання, де достали грошей... Ця брехня... 
Не можу... Вчора, як принесли оті п’ять рублів зібраних десь, я думав, 
що згорю од сорому. Ця ще Мартина тепер лотерея... А тобі нічого... 
Береш собі гроші і... наче так і слід... Я Михайла бачить не можу... І тільки 
про його й думаю... Перше я жалів його, а тепер починаю ненавидіти й 
боятись. Подумай: ненавидіти хвору людину за те, що ти його страшно 
обидив... Ну?
 Інна (пильно з веселою усмішкою слідкує за ним). Страшно. Ціла 
трагедія... Надзвичайне злочинство. А подумай, як узнають, що ми взяли 
їхні гроші, що тоді? Га?
 Остап. Інно, не жартуй цим... Марта, здається, вже догадується. 
Щось вона про тебе тепер якось різко говорить...
 Інна. Хіба? От чудачка! Та, то вона сердиться на мене за 
Крамаренка.
 Остап (понуро). Вона мені дещо говорила.
 Інна. Про що?
 Остап (мовчить, потім). Крамаренко у тебе закоханий? 
 Інна (сміючись). О! Ще й ревність. Просто-таки драма. Страшно 
закоханий! Світу не бачить. Так за мною й пропадає. Ха-ха-ха!
 Остап. Інно, мені не до жартів.
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 Інна. А мені не до хникання...
 Остап. Це – неправда?
 Інна. Що?
 Остап. Ну, та те що говорила Марта?
 Інна. Та що ви посліпли обоє з ревності! Не бачите, що він 
закоханий у неї по самі вуха? Придивись лучче, голова ти нерозумна... А 
та дуринда тоже... А що вона казала?
 Остап. Та так нічого... Натякала.
 Інна. А ти й повірив. Дякую. Глибоко віриш мені... Послав 
Тихона в лавочку?
 Остап. Послав.
 Інна. Я чаю хочу. (Наливає чай.)
 Остап (по паузі). Михайло голий сьогодні по коридору ходив.
 Інна (сміючись). Знаю. Казали. Ха-ха-ха! Уявляю собі цю 
картину.
 Остап дивиться на неї, хита головою, глибоко зітхає.
 Інна (сухо, зовсім іншим тоном). Перестань стогнать нарешті! 
Жалка баба!
 Остап (здивовано, винувато). Я не стогну.
 Інна (підходячи до нього, попереднім голосом). Вибачай... Я не 
хотіла... Тільки не треба так відноситись до цього, не треба робить якихсь 
драм. Все обійдеться просто і добре.
 Остап (хита головою). Ні, це так не обійдеться... Це так не 
обійдеться... Я це почуваю...
 Інна. Обі-і-йдеться... Вийде книжка, а там... «Победителей не 
судят»...
 Остап. І книжка не вийде...
 Інна. То ж чому?
 Остап мовчить.
 Інна. Чому, я тебе питаю?
 Остап. Знаєш, Інно... Давай покинемо.. Надруковано тільки один 
аркуш... Ну, пропаде рублів п’ятдесят... оддамо останні... Я не можу... Я 
замучусь... Мені не мила ні робота, ніщо... Навіть книжка сама гидкою 
робиться... Інно... Я буду ще ходить, просить... Поступлю на службу, буду 
одкладать по десять рублів у місяць... Місяців через... (Зупиняється.)
 Інна. Через п’ятдесят ми зможем випускать книжку. (Сміючись.) 
Слухай, а ти не егоїст?
 Остап (здивовано). Я?
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 Інна. Атож. Тобі скажу твоїми ж словами: аби тільки ти був 
задоволений, аби не мучило тебе каяття.
 Остап. Я?.. Це смішно. Я мучусь, бо винен... Я зробив страдання 
другим.
 Інна. А не зробиш страдання мені й тим, хто мав би радість від 
книжки? Ну, ти подумай, хто з нас більший індивідуаліст: на твоєму боці 
ти і двоє ще, на моєму – я і тисячі читачів, все громадянство. Ну? Хто?
 Остап. Це – софізм.
 Інна. І потім ще: на твоєму боці гниль, на моєму краса і життя. 
Ти хочеш піддержувать гниль, я хочу перш усього піддержать красу і 
життя. Ну? 
 Остап. Це – софізм. А факт простий: ми украли гроші у хворої 
людини. От і все. І ця людина через нас, може, на все життя зостанеться 
нещасною. Ось голий факт. А то все теорії, софізми, хитрі оправдання... 
(Б’є себе по грудях.) Тут є чуття людське, і ти його не знищиш цим. От і 
все.
 Інна. Так. А що ж ти в цій самій книжці співав про ці самі теорії?
 Остап. Пісні одне, а життя друге. І не я то співав, а ти.
 Інна. Ха-ха-ха! Так. Ти вже й од книжки одмовляєшся? Ну, 
тепер, розуміється, тобі тільки в смотрителі богадільні поступить... А 
ще так недавно казав, що добре було б, якби замість того, щоб будувать 
богадільні для всяких безнадійних дегенератів, пускали туди жить бідних 
поетів? (Сміється.)
 Стук.
 Інна. Можна.
 Входить Тихон.
 Тихон (гордо). Постукав! (До Інни.) Я вже «хвв» знаю.
 Інна. Та не «хв», а «ф»!
 Тихон. Та я ж кажу «хвв»!
 Інна (сміється). От, Тихоне, нашому Остапу Семеновичу вже не 
подобаються його вірші. Уже більше й писать їх не буде. В чиновники 
поступає, буде вже писать цифри. А то, може, в поліцію, от будете носить 
йому документи завірять.
 Тихон (оторопіло дивиться). Е, жартуєте...
 Інна. Правда! Правда, Остапе?
 Остап (злісно). Да, правда!
 Інна. А що?
 Тихон. Ой Боже мій! Якби я вмів такі пісні писати, так я й хліба 
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не їв би! А то в поліцію...
 Остап (різко). І людей убивали б?
 Тихон. Та, їй-богу, кажись, і чоловіка вбив би, аби тільки мені... 
Тут он от хазяйки за одні букви таке терплю, що хоч у книжках списуй... 
А то ж... Ой Боже мій, та чого ж це ви так?.. Та правда ж то? 
 Інна (до Остапа). От хто – справжній поет, а не якась благодійна 
розмазня... Булку принесли, Тихоне? Давайте булку, будемо чай пить. 
Завтра буду вчить вас уже читать у книжці. Це яка буква? (Показує на 
газеті.)
 Тихон (мичить). «Мм».
 Інна. Так. А це?
 Тихон. Кк!
 Інна. Так. А це?
 Тихон. Жж!
 Інна. Правильно. Завтра почнем читать і писать. Може, будете 
колись і пісні складать. Та не так, як інші...
 Тихон (весь сяє. Зітхає побожно). Дай-то боже! Ось здачі десять 
копійок... (Кладе на стіл, навшпиньках виходить. На порозі зупиняється 
й говорить.) Після обід?
 Інна. Після обід.
 Тихон. Добре. (Виходить.)
 Інна (п’ючи чай, зі сміхом). Їй-богу, я, здається, готова Тихона 
полюбить. Цей би вже не софізмами тільки признавав красу.
 Остап (понуро). Ти думаєш?
 Інна. Ти хіба не чув?
 Остап. А! Знаємо. Ану поклич його та скажи, що ми украли у 
Михайла гроші і на них видаєм свої пісні. Що він тобі скаже?
 Інна. Як подума, згодиться з нами.
 Остап. Да, да... Ти подивись на його, який він, як дивиться на 
Михайла. Говорить усе можна... Згодиться. Перший в участок побіжить.
 Інна. Не побіжить.
 Остап. Ану поклич та скажи.
 Інна. Навіщо?
 Остап. Ага! «Навіщо»!
 Інна. А ти б і в участок уже згоден?
 Остап мовчить і ходить.
 Інна. Добре. Я покличу Тихона. (Встає.)
 Остап (спідлоба дивиться на неї). Покинь.
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 Інна (посміхаючись, сіда знов). Я не для того, щоб іти в участок. 
Я вірю, що Тихон нікому ні слова не скаже. Ще й помагатиме. У його 
серце й розум в парі ходять. Розумієш? Як у всякої цільної людини. А у 
тебе одне в один бік, а друге у другий... Чаю хочеш?
 Остап. Ні.
 Інна. Жалістю та муками совісті живеш? Чудесно. (П’є.) 
Ну, що ти тут наробив? (Підходить до столу й сідає. Бере аркуші й 
передивляється.) Ну, мало. Де рукописи?
 Остап. Навіщо тобі?
 Інна. Буду коректуру править. Або признатись, або далі вести. А 
топтатись на місці нецікаво. Давай, де вони?
 Остап (підходить, хмуро). Тікай, я сам буду.
 Інна. зараз же встає, пильно погляда на нього й дає місце.
 Остап сіда і почина править.
 Інна (через плече йому зазира). Цей вірш, пам’ятаєш, коли 
написаний?
 Остап мовчить.
 Інна (Посміхнувшись іде до піаніно, сіда й почина тихенько 
співати, акомпануючи й скоса подивляючись на Остапа:)

За тучами, за хмарами
Сонечко не сходить.
За лихими ворогами
Мій милий не ходить.
Пам’ятаєш, Остапе?

 Остап (хмуро). Да.
 Інна  (співа далі:) 

Бодай воли живі були,
а плуг поламався,
щоб мій милий чорнобривий
додому вертався.

 Навіть плуга для любові не жаліла. От любов! Га, Остапе? 
Велика, сильна любов навіть другу любов може не пожаліти, а то якусь 
гниль... (Встає.) Ех, ти! (Підходить до нього, бере за голову, поверта до 
себе.) Ну? Плюнь. Береш, так бери гордо, а не кисни. 
 Остап (який слухав гру і не правив, зітхає). Я розумію, Інно, але... 
розумієш... От коли ти граєш, коли от так до мене дивишся, я от... ну, чую, 
що так, що ми праві, що, дійсно... А побачу Михайла, це його страшне 
лице і...
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 Інна (сміючись). Ах, цей мені Михайло! Хто не гляне на бестію, 
все на світі забуває. Так ти ж поет, тобі краса повинна більше говорити, 
ніж всякі Михайли! Ти! Поет! Хай ті всі, для яких темні інстинкти ще все, 
тим не диво, а ти, творець життя, ти... піддаватись всяким таким жалощам 
не повинен. Твоє діло красить життя, а не зі сміттям водитись. Ти! Поет! 
Чуєш? (Тре йому обома руками голову.) Ех, ти!.. Ну, нічого!.. (Остап цілує 
їй руку.) Прав далі, прав. Я теж сідаю за свої цифри. Ти купив паперу 
мені?
 Остап. Ох, чорт! Забув!
 Інна. Ах, який ти! Ну, що тепер робить?
 Остап. Можна Тихона послать.
 Інна. Ну, «Тихона». Його всі й так ганяють скрізь. 
 Остап. Ну, то я піду сам. (Встає.) Я швидко. (Одяга капелюх.) В 
квадратиках?
 Інна. Да, такого самого, як той раз.
 Остап. Добре. (Виходить.)
 Інна. (Сама. Робиться зразу серйозною, суворо похмурюється і 
задумливо ходить по хаті. Підходить до дверей і гукає.) Тихоне!
Голос Тихона. А-го-ов! Зараз!
 Інна. ходить.
 Входить Тихон.
 Інна. А як тепер Михайлові, Тихоне?
 Тихон. Нічого... Оце подавав їм самувар, так сидить смирно. 
Тільки смутний дуже.
 Інна. Умгу... Ну, дякую... Більше нічого.
 Тихон виходить.
 Інна. знов ходить. Підходить до столу й бере коректуру, читає, 
суворо нахмуривши брови.
 Стук.
 Інна (живо, міняючи лице, весело). Можна!
 Входить Крамаренко.
 Інна (здивовано і суворо дивиться на його). Степане Федоровичу...
 Крамаренко (якось тихо сумно посміхаючись). Не хвилюйтесь, 
я на одну хвилину... Нічого не буду говорить вам. Тільки подивлюсь і 
піду... І... більше не прийду. Вірте. (Дивиться на неї глибоким, сумним з 
усмішкою поглядом.)
 Інна. Сядьте... вже.
 Крамаренко (сідаючи). Дякую.
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 Інна. Може, чай будете пить?
 Крамаренко посміхаючись, хита головою. Дивиться на неї.
 Інна. з суворо нахмуреними бровами ходить по хаті, то се, то те 
поправляючи. Видно, хвилюється.
 Крамаренко (тихо). Чудна річ... От тут (показує на груди) 
болить так, що іноді задихаюсь, буквально, фізіологічно задихаюсь... 
(Посміхаючись.) А лучче цей біль, чим... не бачить вас. Для психолога 
цікава річ...
 Інна. Степане Федоровичу...
 Крамаренко. Зараз іду, Інно... Зараз... Я ж нічого такого не кажу 
вам... Ну, ходіть собі, пийте чай, співайте. Я посиджу і піду.
 Інна. Ви будете летіти?
 Крамаренко. Да, післязавтра я пробую свій апарат.
 Інна (дивиться на його довгим поглядом. Тихо з мукою). Ідіть 
уже...
 Крамаренко (з сумом і болем шепоче). Неосяжно дорога... До 
страшної муки кохана...
 Інна. переходить на друге місце, хмурить брови, мучиться.
 Крамаренко. Не сердьтесь за ці слова... Я без всяких претензій. 
Хочеться так говорити.
 Інна (зупиняючись). Ах, які ви всі надзвичайні егоїсти! (З мукою, 
голосно.) Що ж ви думаєте, мені радісно дивитись отак на вас? Мені 
легко? Да?
 Крамаренко. Од вас залежить зробить легко.
 Інна. Ні. Не від мене.
 Крамаренко. Краса і в коханні є.
 Інна. Я творить хочу.
 Крамаренко. Можна творить життя, не тільки вірші.
 Інна. Ну, це слова.
 Крамаренко (посміхається). Любили б, так би не говорили. 
(Підводиться.) Ну, от і можу йти. Прощайте, Інно.
 Інна (глухо). Ви будете летіти?
 Крамаренко. Буду, Інно. Хочу піднятись скільки сил вище. 
Приходьте подивитись. Краса буває і... в льоті.
 Інна. Лучче їдьте кудись... Ви – сильний. Все пройде.
 Крамаренко. Є сильніше... Ну, прощайте. Од душі бажаю вам 
багато щастя.
 Інна (суворо). Не летіть!
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 Крамаренко. З одною умовою... (Дивиться на неї.)
 Інна. похиля голову. Мовчить.
 Крамаренко (хвилюється). Ну?.. Інно?..
 Інна. підніма голову, хоче сказать, не може.
 Стук.
 Крамаренко різко, злісно поводить головою.
 Інна (хутко одходячи). Ввійдіть!
 Входять Марта і Остап Обоє зараз же з підозрінням оглядають 
Крамаренка і Інну.
 Інна (до Остапа). Купив?
 Остап. Да. (Сухо здоровкається з Крамаренком.) 
 Марта (ніби весело). А, Степан Федорович тут! Щось вас 
останніми часами ніде не видно. Тільки у Інни й можна вас захопить. 
Як ся маєте? Помарніли чогось? Чи не знаєте часом кого-небудь, щоб 
згодився поїхать з Михайлом у Швейцарію? Ах, да! Остапе Семеновичу! 
Ви колись казали, що у вас єсть один студент, який міг би...
 Остап (глухо). Да... Але я не знаю, де він... Здається, виїхав.
 Інна. О, це легко найти! Всяк захоче проїздитися. Найдемо! Ха-
ха-ха!..
 Остап зирка на неї й одходить до столу з коректурою.
 Марта. А ви, Інно, взялись би продать штук десять лотерейних 
білетів?
 Інна. З охотою! Давайте. От перший Степан Федорович у мене 
купить. Розігрується, Степан Федорович, весь Ібсен, револьвер, браунінг 
і... що ще?
 Марта. І дві рамки художньої роботи.
 Інна. От. І дві рамки художньої роботи. Вам все це дуже 
згодилось би.
 Крамаренко (усміхаючись). Особливо револьвер, правда? 
Давайте.
 Інна. Давайте, Марто, білети. Степан Федорович перед польотом 
щедрий. Він багато у нас купить. Все для Михайла полегкість буде...
 Марта (до Крамаренка). Ви летите?
 Крамаренко. Думаю.
 Марта. Через що?
 Крамаренко (сміючись). Як-то «через що»? Хочу спробувать 
апарат.
 Марта. Я з вами маю побалакать.



243

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

 Крамаренко. Будь-ласка. Тільки от Інна Андріївна не радить. 
Каже, що небезпечно... Ну, а мені вже не терпиться. Хіба з одною 
умовою підождав би, що панок гвинти дасть... Ну, а як надії нема, то... 
Інна Андріївна каже, що є надія... Але я сумніваюсь... (Посміхається.) 
Та й Інна Андріївна так собі це говорить... аби потішити. Правда, Інно 
Андріївно?
 Інна (поглядаючи на нього). Не знаю... Вам краще знати. 
 Марта. Можна з вами зараз поговорити, Степане Федоровичу?
 Крамаренко. Прошу. Я зараз іду. Ну, прощайте, Остапе.
 Остап. Ви так наче виїжджаєте кудись. (Криво посміхається.)
 Крамаренко (сміється). Да. На небо їду... Прощайте, Інно 
Андріївно. Так не радите?
 Інна (твердо). Сильні люди самі знають, що їм робити. 
Прощайте.
 Крамаренко. Так. Ходімте, панно Марто.
 Марта (до Інни і Остапа). До побачення.
 Виходять.
 Остап забира роботу і йде в свою кімнату, там засвічує лампу й 
сідає за стіл.
 Інна, поглядаючи на нього, теж сіда до свого столу. Хоче 
робить і задумується. Схоплюється, немов хоче бігти догонять когось, і 
зупиняється.
 Остап (виходячи на поріг, якомога байдуже). Що це, Крамаренко 
таки хоче летіти?
 Інна (байдуже). Да. Тихий комік. Здається, щось у їх з Мартою 
не вийшло. Немов посварились.
 Остап. Та через це... робить таке безумство?
 Інна. Адже бачиш... І дорослий чоловік, а ніби хлопчик. 
(Сміється.) Що то любов! Га?
 Остап (пильно дивиться на неї. Спокійніше). Може, зараз 
помиряться...
 Інна (впевнено). О, певно! У закоханих це двічі на день... Ну, ти 
заспокоївся? Га? 
 Остап. Та що ж?.. Не можна...
 Інна. Ну, працювать! Нічого часу гаять. (Рішуче сіда до столу.)
 Остап вертається до себе.
 Пауза.
 Тихо одчиняються двері і крадучись входить Михайло. Він босий.
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 Інна озирається й хутко встає.
 Михайло. Тш! (Робить їй знак і манить пальцем до себе.)
 Інна. Що там, Михайло? Говоріть.
 Остап (озирається). Хто там? 
 Інна. Та Михайло.
 Михайло (пошепки). Ідіть сюди. (Озирається на двері.)
 Інна (підходить). Ну, що таке? Га?
 Михайло (показує на свої ноги. Сумно). Вона мене... як хлопця... 
(пригадує) замикає. Щоб не утік... Смішно. Вони там... У нас.
 Інна. Хто?
 Михайло. Той і Марта... (Дивиться на Інну.)
 Інна. Ну, то що?
 Михайло (тихо). Він сказав… що не... (пригадує) що не... ах! Що 
не любить її... (Знов чекаючи, сумно дивиться на Інну.)
 Інна (здивовано, але пильно вдивляється в Михайла). Ну, так що 
з того?
 Михайло. Нічого... (Усміхається болюче. Несміло бере руку і 
побожно цілує.)
 Інна (довгим поглядом обдивляється його). Ви думаєте… що 
мені це інтересно?
 Михайло хита головою і нахиля її.
 Інна (тихо). Дякую, Михайло. Дуже дякую.
 Михайло (підводить голову, криво посміхаючись). Я розумію і 
бачу більше, ніж... (пригадує) ніж...
 Інна. Ми?
 Михайло (кача головою). Ніж... ніж хотів би...
 Інна (глибоко зітхає. Похмурюється). Да-а...
 Михайло. Інно Андріївно!.. Я напишу розписку... Убийте мене...
 Інна. Михайло. Я цього не можу...
 Михайло. А мої гроші... на... (пригадує) на... ах!.. на... книжку.
 Інна. мовчки дивиться на нього.
 Михайло (з мольбою). Убийте, Інно Андріївно! Ви... можете. Ви 
добра... Я б сам... І... не маю сил...
 Інна. Я не можу, Михайло... Вас вилічать...
 Михайло (нетерпляче). Не треба так... Ах, хоч ви не так... зо 
мною... Я ж розумію... О, за що ви всі мене!.. Ну, ради бога! Ради... ради... 
(Хвата її руки.)
 Інна. Михайло, Михайло!..
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 Михайло. Я для вас хочу... Для вас... Ну, для вас...
 Інна. Михайло!
 Михайло. Не хочете? (Нахиля голову. Дума. Підводить і криво 
посміхається.) Я всі... сили зберу... для вас... Хоч на щось... (пригадує)... 
пригодяться. (Повертається й виходить.)
 Інна стоїть якийсь час непорушно. Глибоко зітхає, повертається 
й іде до столу.
 Остап (на порозі). Що він говорив тобі?
 Інна. Та нічого. Так собі, своє... Як звичайно...
 Остап (глухо). Я боюсь його голосу, ти знаєш.
 Інна (різко). А, надокучив! Жалібник тоже.
 Остап. Що з тобою?
 Інна. Нічого. Прав коректуру, коли правиш. А хочеш жалощами 
займатись, іди в богадільню... і муч там отаких нещасних.
 Раптом в коридорі чується страшенний жіночий крик і голос 
Тихона: «Сюди! Сюди!»
 Остап і Інна біжать в двері й вибігають в коридор.
 Якийсь час нема нікого. Чути голоси.
  – Зв’язать його! Вірьовку!
 Голос Марти. Боже мій! Боже мій!
 Голос Михайла. Пустіть мене! Мучителі! Пустіть!
 Голоси. Сюди... Сюди...
 Якийсь ще час чути різні голоси, немов когось кудись затягують. 
Потім стихає.
 Входять Остап, Інна, за ними Тихон.
 Остап і Тихон задихані.
 Тихон (схвильовано). Отаке ж найде на чоловіка. Ну? Якби ще 
минутку і вже б убився... Я ж то дивлюся, що він ходить так коло того 
вікна. То туди, то сюди, то туди, то сюди... І босий... та все руками голову 
давить, як кавун. Та все давить... Так мені наче що штовхнуло в серце: 
ой, не дурно то він ходить коло того вікна. Та вже й поглядаю та ближче 
підійшов. І таки вгадало моє серце. Ото, видно, рішився, бо як зоглянеться, 
а погляд страшний... Тоді сам до вікна, хапа за раму, руки трусяться, дряпа 
нігтями. Е, це вже не жарти. Я до його в крик та за руки. А він мене в 
груди, та в вікно. І де сила взялась? Так і поточивсь я. Накажи мене Бог! 
Та добре, що за полу вхопив. Уже вихиливсь. Ну, та тут уже підоспіли... 
Отаке... Га? От, Боже мій, яке може людині статися. Отто ж минути дві 
назад як розумний чоловік говорив зо мною і на тобі...



246

В ІДНАЙДЕНІ  ТВОРИ

 Остап ходить весь час по хаті.
 Інна. слуха, суворо стиснувши губи.
 Тихон (витираючи піт). Ще, хвалить Бога, щасливо тут случився 
я... А не будь мене – і пропав чоловік...
 Голос з коридору. Тихоне!
 Тихон. Ту-т!.. (Хутко виходить.)
 Остап (зупиняючись перед Інною. Глибоко схвильований). Ну? 
 Інна. Що «ну»?
 Остап (осміхнувшись, твердо). Я іду зараз в друкарню і беру 
назад рукопис.
 Інна (який мент пильно дивиться на його, теж осміхається, 
спокійно). Бери.
 Остап (крикливим шепотом). Я не можу! Не можу більше! Це 
на нашій совісті! На нашій! Ти – камінь, ти – безсердечна, а я не можу 
дивитись на це спокійно, не можу!
 Інна. Тобі жаль його?
 Остап. Жаль! Жаль!
 Інна. Убий його.
 Остап. А! Дай мені спокій з своїми філософіями. Годі!
 Інна (так же спокійно, але глухо). Я тобі говорю: коли жаль, 
убий його. Це – найвища жалість твоя буде. Іди за його на каторгу. Іди. 
Але не уникай. Жаліть, так жалій. Це єдине, що він хоче і що йому треба, 
а не богадільні вашої. І ти сам це знаєш. Але ти просто... тряпка.
 Остап. Ти – герой. Взяти у хворої людини гроші і на ті гроші 
слави добувати. Геройство!
 Інна. спокійно йде, одягає капелюх.
 Остап. Куди ти?
 Інна. Іди в друкарню і забирай рукопис.
 Остап. Куди ти?
 Інна. Не твоє діло. Я сьогодні виїжджаю з цеї квартири.
 Остап (прибито). Інно!..
 Інна. Годі!
 Остап. Інно... Ну, ти ж сама подумай...
 Інна. Ти говори раз на все: будеш друкувать цю книжку, чи ні? 
Будеш хникать?
 Остап. Ми ж можем і без книжки... Інно?
 Інна (з сміхом). Що-о? Ха-ха-ха! Ти хочеш, щоб я отак «без 
книжки» жила далі? З тобою? З рабом, з людиною, яку пхають мордою 
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в болото, а він покірно руки цілує. Та ти! Як смієш ти навіть це думати. 
Ух, ти! Я тобі вірила, коли ти говорив про свої обіди, думала, ти мститись 
будеш за них, за мужиків. Я думала, що ті пісні, що ми складали, і твоє 
серце пройняли. А ти як був панський кріпак, раб, так ним і зостався. Раб 
ти! Йому жалко гнилого панка! Він украв! Совість. На нашій совісті. А ти 
полічив, скільки на їхній совісті наших мужичих мук лежить? Полічив? 
«Жалко»! Ух, ти... Можеш іти в друкарню. Геть! Іди.
 Остап (винувато). Інно... Ну, годі...
 Інно. Я тебе питаю, і щоб це було останній раз: вийде книжка чи 
ні? Мені надокучили ці сцени. Ну?
 Остап. Господи! Ну, ти подумай...
 Інна. Я нічого думать не хочу, я тебе питаю: вийде, чи ні?
 Остап (з мукою). Інно! Ну до чого же це прийде. Ну що ми 
скажемо людям?..
 Інна. Мені гидко. Я тебе питаю: вийде?
 Остап в безсиллі сіда коло столу.
 Інна. Остапе! Останній раз тебе питаю. Ну?
 Остап благаючим поглядом дивиться на неї.
 Інна (грізно похмурив брови). Одповідай.
 Остап (з зусиллям, тихо). Вийде.
 Інна. В такому разі вставай, іди прав коректуру. Вставай.
 Остап помалу встає і, похиливши голову, іде в свою кімнату.
 Інна. скида капелюх.

 
IV

 Там же.
 Вечір.
 Посередині хати з двох столів зроблено один. Покритий 
скатеркою. На столі розкладені тарілки, шклянки, пляшки. Наготовлено 
їжі для багатьох людей.
 В кімнаті Остап і Тихон.
 Тихон (клопочучись коло столу, трохи п’яненький). Так... Це 
сюди... Тут сидітимуть пані... На почотному місці... О... А бачите, ви казали 
колись, що ніколи не напечатають ваших пісень. А от же й напечатали... 
Ех! Та й пісні ж!.. Боже мій, Боже мій!.. Як прочитали мені пані от ту про 
мужиків, так от так ударся об землю та й плач... Та й гірко плач... Накажи 
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мене Господь! От пісня!.. Якби її нашим мужикам проказати, так... не знаю 
просто, що б з ними було. Ей-богу! А ви такі смутні ходите... Випили б, то 
й голова перестала боліть... А що? Горілка од всього помагає... Чи голова, 
чи серце болить, випий, та й усе горе заллється...
 Остап ходить по хаті, не слухаючи, хмурий, задумливий.
 Тихон. Аж хазяйка сьогодня похвалили, як прочитала про вас у 
газетах... Тільки я не поняв, що там таке... Якось дуже по-вченому... Ну, а 
видно, що спонравили й газетчики.
 Остап. Казала пані, щоб ви пиво винесли у льох. Винесли?
 Тихон. Січас... Можна. Воно у мене стоїть. Січас винесем... 
Січас... (Виходить.)
 Остап сам. Ходить. Зупиняється коло столу, налива велику чарку 
горілки, випива і весь здригається. Потім так само другу. Знов ходить. 
Посміхається.
 Хутко входить Інна з газетами в руках і пляшкою, яку ставить 
на стіл.
 Інна. Ще нікого нема? Я думала, що спізнюсь. Це вино. А це... 
Ось тобі ще... Зараз... (Не швидко скида капелюх, скоса погляда на Остапа. 
Знов хапа газети зі столу, розгортає й з сяючими очима, говорить.) 
Слухай. Я думала, що «Кур’єр» нічого не скаже. Але... Слухай.
 Остап (хмуро). «Кур’єр» теж?
 Інна. І слухай як (шука й голосно читає): «Книжку невідомого 
автора можна вважати революцією в нашій поезії. Такі книжки родяться 
століттями. Кожний рядок його поезії є кров і нерви. Це не трухлява 
декадентщина…» Чуєш? „...це не трухлява декадентщина, а сильний крок 
вперед, сміливий, одважний і повний жагучої краси. Краса в цій книжці 
дійшла свого найвищого ступня – злиття з життям. Краса і життя в ній 
єдино. Гаряче вітаємо нову і безперечно велику поетичну силу, радіємо 
за громадянство, що породило її, і нетерпляче ждемо нових проявів її». 
(Радісно.) Ти чуєш? Чуєш? Ну?
 Остап (криво посміхаючись). Мені до того нема діла. Це не про 
мене.
 Інна. Не про тебе? А про кого ж?
 Остап. Про тебе. Я, як каже Марта, тільки твоя скрипка. Да, 
тільки скрипка, на якій ти граєш, що тобі захочеться.
 Інна (підходячи до його, ласкаво). Ти – арфа, на якій грає життя.
 Остап. Арфа звучить лучче.
 Інна. Ну, Остапоньку, ти всіх гостей занудиш своїм виглядом. 
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А ще герой вечора. Славно?
 Остап. Не я їх кликав... (Понуро.) Між іншим, я встрів оце 
Крамаренка і запросив його теж.
 Інна (на хвилину похмурившись, знов весело). Ми ж про його не 
умовлялись. Навіщо ж ти без моєї згоди?
 Остап. Та якось так вийшло. Він, мабуть, знав, що у нас зберуться, 
і поздравляв. Ну, ніяково було, і я... запросив.
 Інна. Ну, та хай приходить. Чим більше, тим краще. А помітив, 
як хазяйка змінилась за ці дні, як стали в газетах писать? Тихон каже, що 
навіть книжку нашу купила. Ха-ха-ха! І за квартиру вже не чіпляється. 
Краса, Остапоньку, все побіждає! Так, так! Навіть твою меланхолію 
врешті побідить. Годі, любий. Ти подумай, ну, от хоч ці статті прочитай 
і подумай. Видно, дала книжка їм радість, коли так написали. Ну, хоч 
десяти людям. Дала? Дала чи ні?
 Остап. А їхня радість більша страждання цих двох людей?
 Інна. Більша. Радість завжди більша. Слава тим, хто дає радість.
 Остап (вороже, гнівно). І ганьба тим, хто дає страдання! Ганьба!
 Інна. Не ми їм зробили страдання.
 Остап. Не ми? А хто? Хто украв їхні гроші?
 Інна. Найдуться Гаврищуки, які дадуть їм ще. Дадуть! Біда 
невелика.
 Остап. Дадуть... А нам що скажуть?.. Марта рішуче підозріває. 
Вона вчора прямо-таки пристала до мене, чи я не знаю, чого ти не хочеш 
показать їй грошей.
 Інна (весело). Хіба? Ну, а ти що?
 Остап (гнівно). Що я? Я, як пес, бігав очима і брехав. От що я! 
«Радість»... Якою ціною ми даєм цю радість? Бачила ти Михайла? Знаєш, 
що він мені сьогодні вранці казав? Знаєш? (Близько нахиляється до неї.)
 Інна (одхиляючись). Фу, од тебе страшно горілкою тхне. Ти вже 
випив?
 Остап. Да, з радості! Хе! Ну, так ти знаєш, що він мені сьогодні 
говорив?
 Інна. Не знаю.
 Остап. Не знаєш? Він просив мене купить йому револьвера. 
Розумієш? Револьвера. Натякав, що коли я його уб’ю, то гроші йому на 
Швейцарію не потрібні будуть. От чим спокушав! Га? Приємно це було 
слухать? І хіба не видно, що він догадується, на які гроші вийшла наша 
«радість»? Га?
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 Інна. Ну, й що ж з цього?
 Остап. Що з цього? Та хоч би те, що він себе уб’є. 
 Інна. Ніколи. Не зможе.
 Остап. А в вікно зміг викинутись?
 Інна. Він мені сам казав, що не викинувся б. Що він так боїться 
смерті, що ні за що не зможе.
 Остап. Для чого ж йому револьвер?
 Інна. І револьвер купить і все-таки не застрілиться.
 Остап. Та що ж він грається чи що, коли просить, щоб його 
вбили?
 Інна. Ні. Щиро, всею душею хоче вмерти... Не розумієш? Бачив, 
як він хіхіка? Ти думаєш, він не знає, в цей же мент, що хіхіка і не хоче не 
хіхікать? Знає і хоче, але... не може себе здержать.
 Остап. Це – психологія... Ах! Я теж збожеволію! Я це чую.
 Інна. І ти не збожеволієш. А збожеволієш, туди тобі й дорога!
 Остап. Та-ак?
 Інна. Да, так. Тільки будь певний, я на тебе збирать грошей не 
буду. (Сміється. Перестає зразу.) Ну, годі. Ми ще посваримся, поки гості 
зійдуться. Виніс Тихон пиво у льох?
 Остап (грубо). А я звідки знаю! Іди, спитай.
 Інна (посміхаючись). Ти починаєш бути негарним, Остапе.
 Остап. Плювать! Скрипка тоді гарна, коли вона співає. А коли... 
її розбито, то вона негарна.
 Інна. Ой, як страшно. Так ти уже розбитий?
 Остап. Да, я уже розбитий!
 Інна. Хм! Тоді, розуміється, нам краще розійтись. Я розбитих не 
люблю! І сестрою милосердя ніколи не була і не буду.
 Остап. А хто ж розбив мене?
 Інна. Слухай, Остапе. Ти, справді, стаєш неможливим. Ну, чого 
ти хочеш? Чого ти ниєш? Це гидко.
 Остап. Я – злодій, от чого я хничу.
 Інна. А по-моєму, ти – просто... Ну, не хочу свариться. Заспокойся 
лучче... (Підходить до його, хоче приголубити.) Ну, ну... Не смій 
пручатись!.. (Гладить по щоці.) Треба заспокоїтись, треба заспокоїтись. 
Ну, годі, годі... Хлопчик мій трошки рознервувався. Але це все пройде.
 Остап (слабо). Пусти мене.
 Інна. Не пущу... Ну, посміхнись... Чуєш? Посміхнись... Ну, от... 
Більше... Більше... (Цілує в щоку.) Бідний мій, бідний... Не треба так 
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піддаватись... Гаврищуки їм дадуть ще, він собі поїде в Швейцарію. А 
ми перед собою праві... Вважаєш же ти себе правим, перед собою, перед 
собою правим? Вважаєш?
 Остап. Цього мало, Інно...
 Інна. Цього досить. Головне, перед собою. В очах других ти 
злодій, а перед собою ж ні? Ні? Правда?
 Остап. Я не знаю...
 Інна (строго). Остапе! Ми знов вертаємось до старого. Коли ти 
вважаєш себе злодієм, нам не жить разом. Ми різні люди. Але вся твоя 
книжка говорить те, що я говорю... Значить... Ну, годі, годі про це... Все 
пройде, виясниться. Будем творить, жить. Тепер, Остапе, ми дамо таке, 
що... Ох, слухай, ми запалимо цілу пожежу... Чуєш? Чуєш?
 Остап (піддаючись). Ми виїдем звідси.
 Інна. Да, ми виїдем!
 Стук.
 Інна. Ввійдіть.
 Кошуля (урочисто підходячи до Остапа). Чолом славному, 
високоталановитому поетові нашому!.. Ні, голубчику, серйозно, єй-богу, 
не ждав, що ви оттаку книжку ляснете... Побий мене Бог, не ждав... Ну, 
поздравляю, поздравляю... Сльози лились, самі настоящі сльози, як читав. 
Давно, давно не читав такого. Слава! Слава!
 Остап (соромливо). Ну, що там...
 Кошуля. О, що там! Хе! Та іменно революція. Інно Андріївно! 
Маєте великого мужа! Слава його осіяє вас, аки... Драстуйте...
 Рябченко (глибокою октавою). Читав... Сотрясає... Музика. 
(Кряка.)
 Інна. Сідайте, панове.
 Кошуля (співає). «Сядем, сядем, заспіваєм»... А заспіваємо, Інно 
Андріївно? Га?
 Інна. Ого!
 Кошуля. Ви як іменинниця сьогодні соло нам... Обов’язково...
Рябченко. Щоб сотряснуло.
 Кошуля. Іменно! Вєрно, Рябчик. А ти сотрясеш потім октавою... 
Правда?
 Рябченко (скромно). Спробую.
 Кошуля. Розуміється. Особливо, як шубовстнеш шклянку-
другу тої то як її. Правда?.. А чули, Інно Андріївно, Крамаренко знов 
летіти збирається. От чоловік шука-таки смерті. Раз упав – не розбився, 
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хоче в другий поправить. 
 Інна. Ви це напевне знаєте?
 Кошуля. Сам казав. От тільки поправить щось там, що 
поламалось, і знов. Горе з нашими російськими аеронавтами. Вище двох 
аршин не піднімаються... Ну, я, знаєте, як козирнув його цей апарат, так 
уже й молиться за Крамаренка хотів. Ні, навіть носа не розбив. Ну, аж 
на цей раз, мабуть, таки доб’ється свого... Ха-ха-ха... А ви, Остапе, чого 
такий смутний та невеселий? Чи щось уже там у голові (крутить пальцем 
перед лобом) творите? Щось... як це у вас?.. Забув... Плюньте. Сьогодні 
треба співать веселого... А от бачите. Я вам казав колись: «Не журіться, 
достанете грошей. У нас красу цінять, всяк дасть на це діло». Ну, хіба не 
по-моєму вийшло? А дорого обійшлась книжка?
 Остап. Не знаю... Ще не всі рахунки.
 Інна (весело). Ну, покиньте про всякі рахунки. Тепер поезія... 
Добродію Рябченко! Може б ви заспівали щось, поки зійдуться?
 Рябченко. Та я не знаю...
 Кошуля. Ну, ну, сотрясни. Нове «Реве та стогне». Інно Андріївно! 
Акомпануйте.
 Інна (ідучи до піаніно. До Рябченка). Будете?
 Рябченко (ідучи до неї). Та вже... (Прокашлюється.)
 Інна (знаходить ноти й обертається). Ну?
 Рябченко кряка й хита головою.
 Інна акомпанує, Рябченко співає.
 У цей час з’являються гості, парами й поодинці. Вітаються 
пошепки, балакають, вітають Остапа, який ніяково дякує й видно 
почуває себе тяжко. Інна іноді озирається й привітно хитає головою.
Коли кінчається спів, всі плескають в долоні і починають вітатись з 
Інною.
 Чути: 
 – Поздравляю! Поздравляю!
 – Драстуйте. Чудово! Чудово!
 – А ви читали?
 Інна. Панове, я думаю, можна й за стіл сідати. Прошу.
 Кошуля. Поетична, так сказать, вечеря. Рябко, зверни увагу.
 Рябченко (кряка). Сотряснем.
 Інна. Прошу, панове... Сідайте, де хочете... (До дверей.) Тихоне!
 Здалеку голос Тихона: А-го-о-в!
 Гості всаджуються зі сміхом і жартами.
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 Кошуля. Сідаючи, панове, пам’ятайте, що будете вкушать 
не просту ковбасу і горілку, а ковбасу і горілку в хаті нашого славного 
поета. Рябко, наливай усім, ти – геній тут, тобі й пляшка в руки. Сотрясай. 
Перший тост за нашого поета...
 Рябченко (розливаючи всім, співає).  

«Первый тост за наш народ
За святой девиз вперед...»

 Кошуля, розмахуючи рукою, підтягує, за ним інші.
 Інна щось говорить Тихону у дверях, той хита головою і зникає.
 В сей мент з’являється Крамаренко. Вітається з Інною. Видно, 
як вона нахмурюється і говорить йому щось неприємне. Він посміхається 
й проходить до столу.
 Кошуля. А! Наш аеронавт! Драстуйте! Присажуйтесь. Інно 
Андріївно! Ідіть, зараз перший тост. Шановний Захар Захарович, як 
представник преси, мусить сказать промову. Рябко, без промови пить не 
можна!
 Рябченко. Знаю.
 Захар Захарович (встаючи, серйозно). Панове!
 Стихає.
 Інна щось шепоче Остапові.
 Захар Захарович. Панове! Я дуже радий, що можу сказати 
авторові кілька слів, які, панове, виллються із душі. Панове! В цій убогій 
хатині, можливо, на цьому столі писались великі речі. Я не буду багато 
говорити про них. Хто читав, той сам знає, скільки в них сили, життя, 
краси. А найбільше, панове, в них радості. Навіть там, де ридання. 
Панове, де мука, ви чуєте, що за риданням, за мукою стоїть радість, що 
радість все ж таки змінить муку. Бо ця зміна є закон життя. От, панове, 
в цьому я бачу найбільшу цінність поезій нашого славного хазяїна. 
Прочитавши його книжку, не можна не крикнути: «Слава життю!» Не 
можна, панове! Бо в книжці цій передано всю віру, могучу віру автора в 
побіду радості-краси, в побіду життя над смертю, побіду молодого над 
старим і гнилим. Згадайте останній вірш, цей могучий акорд, який автор 
назвав «Дорогу красі». Це гімн смілості, одвазі, боротьбі за радість-красу. 
І закінчуючи своє коротеньке слово, я скажу: ми, близькі для автора люди, 
знаємо, скільки йому довелося боротись за свою красу, знаємо обставини, 
байдужість нашого громадянства, з якими довелось йому мати діло, 
але тим цінніша побіда його, тим ясніше горить та радість, яку він дав 
громадянству побідою, тим більша заслуга його. Крикнемо ж всі йому 
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«Слава!» Слава!
 Всі. «Слава! Слава!» (Вітають Остапа.)
 Остап за весь час промови стоїть хмурий.
 Інна пильно погляда на його.
 Остап. Панове! Я дуже дякую... Але, панове... (Зупиняється.)
 Інна (поспішно, весело). Панове! Наш славний автор трохи 
погано сьогодні себе почуває. Отже, простім йому це і вип’єм за його 
здоров’я перший наш тост! (Підніма чарку.) Ура! (П’є.)
 Всі. Ура! Слава! (П’ють.)
 Остап. Панове! Я мушу сказать...
 Інна (поспішно, весело). Нічого слухать не хочемо! Ура! 
 Всі. Ура! Ура!
 Входять Марта і Михайло.
 Інна. А! От, нарешті, і Марта. Прошу сюди! Чого ви так пізно? Я 
вже Тихона посилать мусила.
 Марта. Михайло щось погано себе почуває. Добрий вечір усім... 
Так багато, що зо всіма й не перездоровкаєшся...
 Голоси. Добрий вечір. Драстуйте.
 Марта. Поздравляю, Остапе! От бачите, навіть найшлись гроші 
одпразнувать книжку, а ви боялись, що не вийде.
 Остап зирка на неї.
 Інна (весело). О! Громадянство наше таке чуле до Краси. Сідайте, 
Марто... Михайло, сідайте тут...
 Кошуля. Панове! А тепер другий тост за нашу славну хазяйку, за 
вірну подругу і товариша нашого поета.
 Інна усаджує Михайла, який тривожно біга очима. На цей раз 
вигляд у його надзвичайно напружений, часто дивиться на Марту і Інну.
 Кошуля. Отже, панове, наливайте по другій та за здоров’я 
хазяйки. А тоді, Рябко, можна сотрясати і далі.
Рябченко. Безумовно.
 Інна. Я, панове, дуже дякую, але мене вітать рішуче нема за що...
 Марта (голосно). О, навпаки! Мені здається, вас-то якраз 
перш усього треба вітать, що ми маємо радість від видання книжки. 
(Посміхається.)
 Дехто пильно зирка на неї.
 Остап. Панове! Я хочу сказать...
 Інна (голосно сміючись). Панна Марта з приятельства дуже 
перебільшує мої заслуги...
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 Марта. Степане Федоровичу! Чом же ви не прилучаєтесь до 
тосту за здоров’я Інни?
 Крамаренко (який весь час із задумливою посмішкою курив, 
поглядаючи на всіх, спокійно). Я цілком прилучаюсь.
 Марта. Так беріть бокал у руки і як слід прилучайтесь, ха-ха-ха! 
(Нервово сміється.)
 Кошуля. Ну, панове! (Підніма чарку.) За нашу славну хазяйку, 
Інну Андріївну! Урра!
 Всі. Урра!
 Інна уклоняється.
 Кошуля. (Розмахуючи рукою, співає.)

Первый тост за наш народ,
За святой девиз вперед,
Вперед, вперед, вперед, вперед!
Всі співають за ним і їдять.

 Остап п’є чарку за чаркою. Дехто погляда на його.
 Кошуля підморгує й киває на його.
 Рябченко (натхненно басом). Панове!
 Кошуля. Тш... Рябка говорить хоче... Тихо! Тихо, панове...
 Рябченко. Панове!.. (Пауза.) Вип’єм ще по одній! (Сміх.)
 Кошуля. Браво, Рябець! Урра! (Співа, за ним усі.)

Пиймо, панове, пиймо, молодці,
Пиймо ще поки нам п’ється.
Поки недоля нас не спіткала,
Поки ще лихо сміється.

 Кошуля. Остапе! Піїто! Співайте! Інно Андріївно, Марто! 
Сьогодні день радості!
 Марта. О, я страшно радію! Надзвичайно, ха-ха-ха! (Піднято, зо 
сміхом, співа зо всіма.)
 Михайло тре рукою лоб і то встане, то сяде. На його ніхто не 
зверта уваги. Він іноді пильно, не зводячи очей слідкує за Інною.
 Марта (раптом підводячись голосно). Панове!
 Всі замовкають.
 Михайло (злякано тягне її вниз за руку). Не треба!
 Марта (здивовано). Чого тобі? Панове! (Хвилюється.)
 Інна пильно дивиться на неї. По лиці пробігає усмішка, і в очах 
гордий виклик.
 Остап напружено застига й дивиться на Марту.
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 Марта. Панове!.. Крім цеї радості і взагалі... Я хочу, панове, 
прилучить і мою... і нашу от з братом радість...
 Михайло (тягне, все більш хвилюючись). Не... не треба.
 Марта (одпихаючи його). Ви, панове, знаєте, що мій брат 
хворий... Ви його всі знаєте... Ви... ні, деякі навіть були такі добрі, що 
навіть збирали для його гроші на лічіння.
 Михайло (встаючи, трусячись). Мені не треба... (пригадує, 
хапається, сердиться) не треба... ах! Мені не треба... лічитись.
 Марта (сердито). Михайло! Сядь. Не мішай. 
 Михайло. Я не... не... не...
 Марта. Панове! Ви навіть зараз може бачити, в якому стані 
здоров’я мого брата... Отже, я мушу сказати...
 Остап (голосно, криво посміхаючись). Панове! Може б, ми щось 
заспівали?..
 Марта. Чекайте! Ще заспіваєте. Я хочу теж прилучитись до 
вашої радості... Я теж... І брат...
 Серед гостей починається недоуміння, шепіт.
 Марта. Ви, панове, бачите... Ну, словом, я хочу сказать, що 
громадянство піддержало також і нас... Мій брат може вже їхати лічитись... 
Уже всі гроші у нас є, громадянство нам помогло... І в вашому лиці я дуже-
дуже дякую громадянству. В йому ще не вмерло чуття... симпатії не тільки 
до краси... (Дивиться на Інну.) а й до чужого горя... Горя, панове... (Все 
більш хвилюючись.) Бо наше горе, ви самі можете бачити... Ви знаєте, 
скільки мук ми перенесли...
 Кошуля. Ми дуже раді, панно Марто, ми, так сказать, співчуваєм, 
і коли... Словом, ми з радістю прилучаєм, так сказать, і вашу радість... і...
 Рябченко. Безумовно.
 Михайло виходить з-за столу, топчеться на місці, тре лоба.
 Серед гостей недоуміння й чекання.
 Інна. Отже, панове, у нас тепер подвійна радість... Я пропоную...
 Марта (зирка на неї). Панове, я ще хочу сказать. Я прошу слова... 
Ви не маєте права не дать мені слова. Ви мене заговорюєте! Ви не маєте 
права! (Останні фрази все з більшою роздратованістю.)
 Всі здивовано дивляться на неї.
 Кошуля. Але просимо, просимо...
 Інна посміхається.
 Михайло (підходячи до столу). Я... Все не так... Лічиться... Ах! 
(Тре лоба.)
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Ромашки
Полотно, олія
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Польові квіти
Полотно, олія

Квіти на вікні 
Полотно, олія



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Фрукти й городина
Полотно, олія

Південні овочі
Полотно, олія
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Гірський пейзаж
Фанера, олія

Бійниця Наполеона
Полотно, олія
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Бузок
Полотно, олія

Квіти
Картон, олія
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Інтер’єр з самоваром
Полотно, олія

Червона капуста
Полотно, олія
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Пейзаж
Полотно, олія

Будинки
Папір, акварель
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Ромашки
Полотно, олія
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Пейзаж з хатою
Полотно, олія
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Натюрморт з рибами
Полотно, олія

Червона капуста
Полотно, олія
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Пейзаж
Полотно, олія

Літній натюрморт
Полотно, олія
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Гарбуз та капуста
Полотно, олія

Сан-Рафаель
Полотно, олія
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Яблуні
Полотно, олія

Хутір Велика Бастида
Полотно, олія
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Острів Леван
Полотно, олія

Зелена весна
Папір, акварель



АРТ -ГАЛЕРЕЯ  ВОЛОДИМИРА   ВИННИЧЕНКА

Фортеця над морем
Папір, акварель

Краєвид на тлі гір
Картон, олія
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Осінні квіти
Полотно, олія



273

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

 На нього дивляться з жалем.
 Остап дрижачою рукою, криво посміхаючись, налива собі 
горілки й випива.
 Марта. Я хочу сказать... Тут поздравляють... Чудесно... Я 
хочу сказать, у нас теж радість... Ми зібрали гроші... І от ми хочемо, 
щоб сьогодні... Щоб тут... була радість повна... Я от... (хапливо витяга 
дрижачими руками з-за пояса щось загорнене в папірець) я от тут... маю 
тридцять п’ять рублів ще... Усього повинно буть... тепер... Усього повинно 
у нас буть... чотириста вісімдесят рублів... На ці гроші Михайло... І от я 
хочу сказать... Я хочу, щоб сьогодні тут при всіх було... щоб ті, що збирали 
і помагали, бачили, що їхня поміч єсть... і... Я хвилююсь, панове, але це 
нічого не значить. Я хочу, щоб радість була повна... (До Інни.) Я прошу 
вас зараз при всіх передать нам гроші, що зібрані нашими товаришами... 
Завтра Михайло їде...
 Михайло. Я... м... не їду!.. Я не... не... не... Ти не маєш... не маєш 
права!.. Не хочу! Не треба!
 Марта. Я вас прошу, Інно, передайте зараз усі наші гроші...
 Інна (голосно і спокійно). Ваших грошей немає.
 Серед гостей рух, шепіт.
 Марта (вся стріпуючись). Так значить, правда?! Ви, значить, 
таки украли наші гроші?
 Кошуля (розтеряно). Панове!
 Крамаренко встає й з цікавістю слідкує за всіма.
 Інна (спокійно). Ні, ми не крали, а просто взяли те, що нам не 
давали і що нам належить перш усього.
 Марта. Ха-ха-ха!.. Вони не крали, а взяли... Чуєте, панове? 
Чуєте? Ха-ха-ха!.. От на чому їхня радість!.. От на чому!.. Вони просто 
взяли... Злодії! Ви обікрали! Да, обікрали! От я вам це в лице говорю! При 
свідках! Але так не буде! Ви дайте нам наші гроші!
 Гості розтеряно встають, шепотяться, деякі потихеньку 
вибираються з кімнати.
 Захар Захарович. Чекайте, панове. Тут непорозуміння. Так не 
можна... Панно Марто, заспокойтесь, будь ласка, це виясниться, це не 
може буть, тут непорозуміння...
 Кошуля (одночасно). Так не можна! Це непорозуміння.
 Марта. Ніякого непорозуміння нема. Вони украли наші гроші 
для видання своїх віршів. Всі гроші, які збирались... (з сльозами) які з 
такою мукою... для нещасного... Ви подивіться... Вони ограбили... Тепер... 
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Смерть одна...
 Захар Захарович (схвильований). Чекайте, чекайте... Тут щось... 
Інно Андріївно, Остапе Семеновичу, виясніть, ради Бога, я певний...
 Інна (голосно). Це правда, Захаре Захаровичу, всі зібрані гроші 
для хворого Михайла ми повернули на видання тої книжки, яка, як ви 
сьогодні казали, дала і дасть громадянству стільки радості.
 Захар Захарович (здивовано). Так... Я сказав... Але ж, чекайте, 
як же це так... Ці гроші належали не вам, вони збирались для хворого...
 Інна. Безнадійно хворого.
 Марта. Нахалка!
 Інна. Не лайтесь. (До Захара Захаровича.) Да, ці гроші я і Остап 
повернули на видання книжки, яка дала радість.
 Серед гостей гомін, обурені вигуки:
 – Як же так?!
 – Хороше діло!..
 Кошуля. Позвольте: яке ж ви мали право так робити?
 Рябченко. Оце так! Сотряснули!
 Інна. Право краси і радості перед гниллю.
 Марта. Сама ти гнила! Яке ти маєш право ображати?! Панове! 
Як можете так спокійно слухати. Я требую справедливості! Це грабіж і 
нас ще лають. Я требую... (Плаче.)
 Захар Захарович. Панно Марто, ради Бога, заспокойтесь, ми 
цілком розуміємо вас.
 Кошуля (до Інни і одночасно до Остапа). Як же так? З якої речі?
 Остап. Панове!
 Кошуля. Ні, панове тут не при чому. А так не можна. Ваша 
книжка книжкою, а хворий чоловік чоловіком. Як кожний так буде 
робить...
 Марта. Я требую суду! Хай вони повернуть нам наші гроші. Я 
покличу поліцію! Я на все піду.
 Інна. Ви краще підіть до Гаврищука, він же дасть.
 Марта. Мовчіть! Я вас слухать не хочу!
 Інна (одвертаючись од неї, різко до всіх). Панове! Я попрохала б 
вас не кричати. Це раз. А друге. Як хочете поліцію кликать, то ми нікого не 
держимо. Хочете суд? Дуже прошу. Але я вам заявляю і прошу вислухать 
мене без криків: ми зробили це через те, що краса людям більш потрібна, 
ніж те, що гниє. Так ми думали. Ви думаєте інакше, судіть нас.
 Остап (голосно). Я перший сам себе сужу. Я не мав права цього 
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робить! Марто! Я прошу прощення.. Я верну вам ці гроші... Ми вам їх 
вернемо, ми продамо видання... тепер нам дадуть грошей... Винен! Я не 
можу більше!
 Серед гостей гомін співчуття до його.
 Голоси:
 – А як не дадуть?
 – Ні, цього мало.
 – Так не можна!
 Михайло (що весь час поривався говорити). Я... Я... Я.. 
протестую... Я даю ці гроші... Мені... не треба... (Кричить.) Слухайте...
 Всі стихають.
 Михайло (трусячись). Це... підло! Ви не маєте права надо 
мною... Я не хочу жить... Свволочі... Я гроші... плюю... Яке маєте право... 
Вони... (Показує на Інну і Остапа.) Гарно... Да!.. Правильно... Не маєте 
права... Діло... не ваше... Я (б’є себе рукою в груди), Я один... Гроші... для 
(пригадує) для мене!
 Остап. Ми їх украли у вас.
 Iнна, як тільки Остап сказав своє одмовлення, стоїть, 
випрямившись, тісно склавши губи з посмішкою.
 Марта. Да! Ви їх украли, і ви повинні повернути їх нам!
 Крамаренко (голосно, спокійно, з усмішкою). Кому повернути?
 Стає тихо.
 Марта. Нам! У кого вони украли.
 Крамаренко. А ви їх де взяли?
 Марта. Нам їх дало громадянство!
 Крамаренко. Значить, вони не ваші, а громадські. Але то не 
важно. Ви думаєте, що здоров’я Михайла важніше, ніж ця книжка?
 Марта. Людина завжди важніше книжки!
 Крамаренко. Як яка людина і яка книжка.
 Марта. Що ви хочете сказать? Ви бороните їх? Да?
 Крамаренко. Не тільки бороню, а преклоняюсь перед великою 
любов’ю Інни Андріївни до краси, перед любов’ю, яка... яка може буть 
жорстокою...
 Марта. Ха-ха-ха! Ну, розуміється... Тільки до вас то вона не дуже 
жорстока, того то ви й бороните.
 Михайло (кричить). Марто!.. Не смій!.. Неправда!.. Ах! 
(Хапається за голову, нетерпляче біга від одного до другого.) Їм гроші... 
Я не хочу... Для їх... Ах! Не треба... Чуєте?.. (Його не слухають, він, 
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видно, на щось рішається, очі робляться страшенно напружені, рухи без 
ладу, одходить позад усіх і хоче пройти в кімнату Остапа, боїться, не 
рішається, лапа себе за кишеню.)
 Крамаренко (до Марти). Вас це так вразило, що ви самі не 
знаєте, що говорите. А потім, панове, чого такий ґвалт? Хіба не дасть 
Гаврищук ще? Дізнавшись про таке «злочинство», він з жалості вдвоє 
більше дасть.
 Захар Захарович (гаряче). Я дивуюсь вам! Я од душі дивуюсь... 
Це смішно. Важно не те, чи дасть, чи ні. Важний принцип! Ми не можемо 
так зоставить цього! Ми поважаєм Остапа Семеновича, ціним його книжку, 
я сам перший віддав би усю справедливість, признав талановитість її. 
Але чекайте. Це не дає права насильство робить над слабкими, хворими, 
беззахисними. Це ще питання, добродію, да, це питання, чи мали право 
вони так зробити.
 Крамаренко (спокійно). Повне.
 Захар Захарович. Ну, вибачайте! Вибачайте. Я з вами не 
згоджуюсь!
 Марта. Ха-ха-ха! Вони мають право і вбить нас за свої вірші? 
Так?
 Крізь гурт пробирається Тихон.
 Марта (до Тихона). Скажи хазяйці, що ми піймали злодіїв, 
які покрали гроші у нас, і того кричимо!.. От вони! (Показує на Інну і 
Остапа.) От! Вони для віршів ваших украли наші гроші. Так і скажи 
хазяйці. Усьому світові скажи, хай знають, які у нас поети. Поети! Злодії! 
Розбійники! Да, да! Я буду кричать, добродійко поетесо, я не признаю, як 
ваші любовники, за вами права красти! Ні!
 Інна (спокійно). Тихоне! Покличте, будь ласка, мені звощика.
 Тихон (злякано). Що таке, пані? Це правда?..
 Інна. Правда, Тихоне! Замість того, щоб лічить незлічимого 
Михайла, я надрукувала на їхні гроші пісні, які ви так любили...
 Тихон. Так он яке!.. (Розтеряний.)
 Інна. Будь ласка, Тихоне, звощика. Степане Федоровичу, моя 
скрипка розбита. Годі. Я цю ніч ночую у вас. Добре?
 Крамаренко (радісно-здивований). О, прошу!
 Остап (мимоволі, злякано). Інно!
 Інна (зі зневагою). Прошу без фамільярності. А вас, панове, 
прошу очистити квартиру. Судить мене можете в другому місці. Можете 
кликать поліцію, дворників, що хочете, але з цієї квартири прошу вийти! 



277

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

Прошу всіх! Прошу! Я не маю часу. 
 Серед гостей шамотня, бурмотіння.
 Остап. Інно!
 Інна. Добродію! Я вам сказала залишити всякі фамільярності. 
Панове! Я вас прошу вийти звідси!
 Марта. Я буду кликать поліцію! Я буду кликать поліцію! Що ж 
це таке? Панове! 
 Кошуля (розтеряно). Панове! Панове!
 Дехто виходить, дехто зостається, балакаючи.
 Захар Захарович щось гаряче говорить Рябченку.
 Крики і голоси: – Так не можна!
   – Це чорт зна що!
   – Суд! Нахальство! Злодійство!
   – Не мають права!
 В Остаповій кімнаті видно Михайла, який весь цей час 
тикається з кутка в куток. Іноді виходить на поріг, одна рука в кишені, 
друга держить аркушик паперу. Лице його перекошують судороги сміху, 
але він їх здержує, очі напружено божевільні. Раптом повертається, 
вихоплює руку з револьвером і стріляє. Тут же падає.
 Всі кидаються в кімнату.
 Марта. Михайле! (Біжить поперед усіх.)
 Рябченко. От це та-ак!
 Кошуля. Господи Боже наш!
 Із коридору витикаються в двері голови цікавих. Деякі гості 
тікають.
 Видно шамотню коло Михайла.
 Захар Захарович із запискою біжить до лампи. За ним Кошуля, 
Остап, деякі гості.
 Захар Захарович (читає). «Ви не маєте права робить надо мною 
насильство і примушать жить. Умираю і дарю гроші Інні Андріївні. Вона 
зробила правильно. Михайло Карповський».
 Марта (вибігаючи до Інни, яка стоїть непорушно). Будь ти 
проклята! Будь проклята краса твоя! Проклята, проклята! (Ридає.)
 Захар Захарович (сильно). Так не можна цього оставить! (До 
Інни.) Ми будем вас судить! (Швидко виходить.)
 Інна. стоїть недвижно і тільки з сумною усмішкою нахиля голову.

КІНЕЦЬ
Paris
від 14 до 23-1-1910 р.
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В. Винниченко
БІЛЕСЕНЬКА

 На тихій вуличці в будиночку під каштанами жило собі двоє 
щасливих людей. Вуличка була коротесенька, як заклітчана (прикри-
та) каштановим гіллям шухлядка, що висувалася на головну вулицю. 
Гілля було лапате, кошлате та таке густе, що тільки посеред вулиці 
сонце могло в полудень дивитися в дзеркало асфальту. Будиночок же 
– як коробочка від сірників. А до коробочки ззаду пригорнувся собі 
трикутний садочок завбільшки з ніготь на мізинчику.
 Зате щастя двох людей було таке велике, що все одно не 
вмістилося б навіть у найбільшому палаці та найшироченнішому 
паркові.
 Бо ті люди були молоді, здорові та кохали одне одного. Оце 
й уся причина.
 От так вони й жили собі там у коробочці, їх двоє та їхнє 
щастя. Він був кремезний, лахматий та палахкий, коли треба й не 
треба, і звався Ді. А вона вся рожева, струнка і така завсігди лагідна, 
що від неї пашіло, як від троянди, рожевою ніжністю. А звалася вона 
Нун. Ді займався в коробочці тим, що писав книжки про нещастя, 
дурість і темність людей, а вона тим, що читала книжки про неща-
стя, хвороби та страждання людей. А коли ні Ді, ні Нун не писали й 
не читали книжок про чуже нещастя, то кохалися в своєму щасті.
 А дійсне щастя, як відомо всім щасливим, є ніщо інше, як 
ота святість, що наші тати та мами споконвіку шукають у молитвах 
та на небі. Бо дійсне щастя – любовне, веселе, щедре, добре і страх 
не любить не в книжках, а близько коло себе чужого нещастя. (Тому-
то молодість так і кидається раз у раз в саму гущавину людського 
нещастя і з самозабуттям гине в йому). От через цю саму святість і 
сталося в них знайомство з Білесенькою. (Вона тоді ще так не звала-
ся). Раз уранці, дуже ранесенько Нун тихесенько, щоб не збудити Ді, 
вийшла з своєї кімнати в садочок, щоб полити до схід сонця посіяну 
травичку. У садочку було троє кущів бузини, один молодий каштан-
чик, гілля з сусіднього двору ялинки та півкущика жовтої троянди. 
Оце й усе. Але Нун та Ді гарнесенько скопали землю попід тином, 
насадили квіток, посіяли травичку і щодня слідкували, як з землі 
витикалися тоненькі зубчики гребінців трави. Потім ті гребінчики 
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розрослися в зелене, густе волосся, підстрижене їжачком. От це во-
лосся й поливалося щовечора й щоранку.
 Ді також прокинувся ранесенько і теж, щоб не розбудити 
Нун, тихесенько вийшов із своєї кімнати, щоб до схід сонця полити 
зеленого їжачка.
 Аж дивиться: Нун уже стоїть у садочку, – рожева, білонога, 
з заспаним жужмом золотого волосся на шиї. Біля ніг її стоїть лійка 
з водою, але Нун не поливає трави. Вона нахилилася до куща, про-
стягла руку й ніжним, благальним голосом кличе:
 – Ну, йди ж! Ну, будь ласка. Ну, кицюню. Киці-киці! Ну?
 Зачувши кроки Ді, вона обернулась і зляканим, обережним 
шепотом сказала:
 – Ради Бога, тихесенько, тут кішечка.
Ді зразу ж став навшпиньки й підкрався до Нун.
 – Де вона?
 – Он під кущем. Вона боїться. Ну, йди ж, кицюню! Киць-
киць! 
 – Ну?
 Кішечка, немов дождавшись самого хазяїна дому, не тільки 
не злякалася, а взяла та й вийшла з-під куща. Вийшла, підвела до-
гори голівку й жалібно, хрипко нявкнула. Ді аж губи витяг наперед 
і брови підняв високо на лоба: так оце така кицюня?! Можна було 
подумати, що там під кущем сиділа бозна-яка гарна та мила тварина, 
– такий бо благальний та ніжний був голос у Нун. А це щось брудне, 
кислооке, з набухлим животом, з паршами, струпами. Ді розсердив-
ся й спалахнув: то оце дохля вона боялася налякати?! Та його зараз 
же треба викинути звідси! Негайно, моментально! Щоб і духу його 
тут не було!
 Але Нун, не слухаючи Ді, присіла біля дохляти, обережно, 
щоб, крий Боже, не злякати його, простягла руку й почала легесень-
ко гладити по голівці.
 – Ах, ти ж бідненька кицюня! Ах, ти ж нещасненька! Що ж 
це таке з тобою? Га?
 Ді ще дужче спалахнув.
 – Та що ти робиш, Нун?! Та до неї гидко доторкнутись, а ти 
гладиш! Ти заразишся від неї хворобами всякими. Покинь і вижени 
її зразу к лихій годині!
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 Але Нун, не слухаючи Ді й не боячись ніяких хвороб, ти-
хенько гладила там, де не було струпів. А кіточка стояла й злегка 
вигинала спину й пискляво, хрипко нявкала.
 – Бідна кицюничка, хворенька, самотненька. Ти знаєш, Ді, 
її, мабуть, били, в неї на спині ранки. Її треба всю вимити теплою 
водою з борним квасом. А струпки змазати...
 – Що?! Ти хочеш її залишити? Та ще мити, мазати?
 – Ну, звичайно, Ді. А хіба ти можеш її вигнати? Можеш? 
Правда?
 – Та, розуміється, і можу, і вижену.
 – Не вірю. Ти дивись, як вона на тебе привітно дивиться. 
Ти їй виразно вподобався. їй-богу! Поки тебе не було, вона ні за що 
не хотіла вийти до мене з-під куща. А як ти з’явився, так зараз же 
вийшла. Правда, правда, ти ж сам бачив. І тепер, ти дивись, дивись, 
як до тебе задира голівку. Як же ти можеш її погнати? Та й за що? 
За те, що вона хвора та нещасна? А якби була гарненька, так ти б 
лишив?
 – Ах, ах, сентименти, сердобольність! Бідна кіточка, парши-
венька, кислоокенька. А крім того, дозвольте вам, добродійко, сказа-
ти, що котів купати й мити не можна: вони не люблять води.
 – Ми й не будемо купати! Тільки вимиємо легесенько те-
плою водою з борним квасом. Ти побачиш, яка вона стане гарнень-
ка, білесенька. Ти ж подивись: ні одної плямочки темної нема по 
шерсті, вся білесенька.
 – Добра мені білесенька!
 – Ну, правда ж, білесенька. От ти побачиш. Знаєш що, Ді? 
Біжи запали в кухні газ і постав на нього каструльку з водою! Та 
не став ту, що з поламаним держальцем, бо держальце крутиться, й 
каструлька перекинеться в тебе в руці. А я принесу її до кухні.
 Ді знизав плечима.
 – Та ти серйозно таки хочеш її лишити?
 – Ну, а що ж нам з нею робити? Ти ж подумай: вона так 
довірливо прийшла до нас, а ми виженем її?
 – Ну, що ж? – Ді глибоко, безнадійно зітхнув. – Я бачу, ти 
першого пацієнта хочеш мати? Будь ласка! Але як вона заразить нас 
своїми паршами, то матимеш і ще двох пацієнтів. А є там якась ка-
струлька, що не перекидається?
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 – Є! Зелена, череватенька. Налий її повну!
  Ді ще раз знизав плечима, глянув на кислооке дохля, що 
смирненько стояло та блаженно вигиналося під рукою Нун і пішов 
до кухні.
 Зелений їжачок цього ранку лишився не политий, бо Ді спо-
чатку парив воду, а потім бігав ув аптеку по ліки для кіточки. А Нун 
спочатку готувала для неї купіль, а потім шукала стару щіточку для 
рук. А потім обоє мили свою приймачку. 
 Ді в рукавичках тримав, а Нун легесенько ватою, намоченою 
в воді, в милі, в борному квасі, водила по шерсті. Дохля хрипко й 
пискляво нявчало, пробувало спочатку боятися, видиратися, а потім, 
побачивши, що нічого страшного й болючого від теплої води йому 
не діється, затихло й тільки час од часу роззявляло ротик і не нявча-
ло, а тільки легенько видихало хрип.
 Отак і стали вони жити вже вчотирьох у будиночку-
коробочці: Нун, Ді, Білесенька й їхнє щастя. Білесенька тепер так 
і звалася Білесенька, бо справді через тиждень стала вся чистенька 
та біленька, як пелюсток ромашки. Правда, і живіт ще був набухлий, 
і струпики, лисинки ще були по тілі та й хвостик ще був обсмика-
ний, облізлий, але вже скрізь на лисинках та круг струпиків почала 
з’являтися здорова, ніжна рожевість, немов од Нун перейшла на ті 
місця. А через якийсь час і струпики повідвалювались сухими шку-
ринками, і біленькі голочки шерсті, як травичка, почали витикува-
тися на рожевих лисинках. І ще трошки та й стала вся Білесенька, як 
біла-біла, пухнаста ромашка. І вже не нявчала хрипким та жалібним 
писком, а затишно-привітно муркала вечорами на колінах у Нун, а 
вдень лежала в садку на сонечку й блаженно жмурилась. А коли Нун 
і Ді виходили з дому, Білесенька проводжала їх до дверей, а як вер-
талися, то вона крізь дірку в паркані вилізала на вулицю й вибігала 
їм назустріч. 1 терлась якось боком об ноги їм, гордо та весело по-
ставивши знаком запитання пухнастий білий хвіст та радісно по-
нявкуючи. Нун її хапала на руки, й усі четверо верталися до себе в 
коробочку.
 От тільки живіт усе їй не зменшувався, і якось недобре 
все покашлювала вона та не хотіла гратися. Скільки Нун не чита-
ла в своїх книжках про нещастя та хвороби людей, на цю хворобу 
Білесенької ліків знайти там не могла.
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***
 Щастя – така рідка і дорогоцінна річ, що всі на нього за-
здрять, навіть немовби саме Життя, що воно ж і посилає його. З тої, 
мабуть, заздрості взяло Життя та й склало так, що треба було Нун 
та Ді виїхати на тиждень-два з свого будиночка в іншу місцевість, 
до своїх приятелів. Бо приятелі дуже-дуже хотіли зблизька подиви-
тися на дорогоцінну річ, що була в Нун та Ді, дуже-дуже прохали 
дати їм таку радість. А щастя ж добре, щедре, відмовити не може. 
От Нун і Ді взяли своє щастя та й поїхали, а Білесенька лишилася 
сама-самісінька в будиночку. Нун попрохала сусідку щодня давати 
кіточці молока та доглядати за нею, але щеміло серце Нун, прощаю-
чись з Білесенькою. А Білесенька, ще як на те, так неспокійно ходи-
ла поміж валізками на підлозі, так питально задирала голівку до Нун 
і до Ді, так тоненько та тривожно нявкала. Але неспокій, тривога, 
туга й горе чотириногих Білесеньких завсігди приносяться в жертву 
найменшої втіхи, та й не втіхи, а навіть цікавості наших двоногих 
приятелів.
 І не раз серед гордощів своєю дорогоцінністю щеміло серце 
в Нун. І не раз Нун та Ді уночі пошепки обмірковували, чи носить же 
там сусідка молоко Білесенькій? Чи ходить Білесенька зустрічати їх 
на вулицю до товстого каштана? А як ходить, то що вона собі думає 
та почуває, не зустрівши ні разу, вертаючись самотня в порожній, 
тихий будиночок? Десь тужить, журиться за ними?
 Аж нарешті вирушили додому від своїх двоногих друзів.
 Дома все так само. І вуличка, прикрита гіллям кошлатих 
каштанів, і затишний, сумовитий холодок під ними, а над ними аж 
біле, аж млосне від спеки широченне небо. І будиночок з чотирма 
сліпими вікнами, затуленими зеленими віконницями.
 І товстий (зрослий з двох) каштан на своєму місці. Тільки 
під ними немає чотириногого друга з радісно та важно задертим 
білим хвостиком. Та й не може бути, бо не може ж Білесенька днями 
й ночами стояти під каштаном і виглядати їх. Вона собі десь спить у 
садку на ляді до льоху або в холодочку кухні, в своєму ліжку-кошику.
У півтемних кімнатах справді холодочок, зелені тіні по кутках та 
золоті соняшні рум’янці на стінах. Але Білесенької ніде немає. Ні в 
кухні, ні на великому червоному фотелі в кімнаті Ді, ні на канапі в 
кімнаті Нун, ні в садочку на ляді до льоху, ніде...
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 – Білесенька! Білесенька! Кицюню! Киць-киць-киць! Де ж 
це вона?
 Кинулась Нун до сусідки. Де Білесенька? Чи жива? Чи носи-
ли їй молока? Чи доглядали за нею?
 І жива, і молока їй носили акуратно, і доглядали. От ще 
ввечорі була вона у садочку.
 Кинулась Нун додому, – ой, напевне, вже Білесенька в Ді на 
руках і він перший з нею привітався!
 Але Білесенької ні в Ді на руках, ні взагалі ніде все ж таки не 
було. А Ді, навіть не роздягнений з дороги, з капелюхом на потилиці 
й потом на лобі стояв серед садка і кликав на всі боки Білесеньку. А 
побачивши Нун без Білесенької, спалахнув і сердито пішов у хату.
Пропала кіточка! Свиня твоя сусідка, не могла доглянути!
 І стало якось не так затишно і повно в маленьких кімнатах з 
зеленими тінями в кутках і золотими рум’янцями на стінах, як було 
колись. Вищербилось якимось боком їхнє щастя.
 Надвечір вийшла Нун у садочок. Травичка вже пишна, по-
важна, сиво-сріблясту мітличку вже, як коси, розпускає. На каштані 
цикада, як пустотлива дитина, дверима рипає та й рипає. І від цього 
рипу спека ще густіша. Повно сонця, духу, квітів, трави. А садочок 
чогось порожній-порожній.
 – Білесенька! Білесенька! Киць-киць-киць!
 І раптом щось за кущами – гуп! Потім десь знайомий нявкіт, 
і зпід кущів, як білий човничок з білим пухнастим вітрилом че-
рез зелене море трави, підлетіла до ніг Нун Білесенька. Боже мій, 
Білесенька!
 Нун ухопила її, міцно-міцно притулила до грудей і, як ря-
туючи з пожежі, кинулася з садка в кімнати.
 – Ді! Ді! Білесенька! Є! Ось! Дивись!
 Ну, тут уже таки дісталося Білесенькій, як почала вона пере-
ходити то від Нун до Ді, то від Ді до Нун.
 – Ах, ти ж бестійка мала! Ах, ти ж анафема білесенька. Де ж 
це ти була?
 – Та не мни її так, Ді, вона ж хвора. Дай сюди, ти її задушиш. 
Ну, дай же, вона, мабуть, їсти хоче.
 – Яка вона там хвора. Ти подивись, вона зовсім тонесенька 
стала. Не кашляє зовсім, живота немає. Правда ж, немає? От тепер 
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справжня Білесенька! Ну, давай їй їсти! Швидше! Ходім, анафемка, 
їсти!
 І шинки дали Білесенькій, і сметанки, і молока. Аж хвоста 
до землі від радості пригнула Білесенька, така голодна була. І все 
поїла! То, бувало, сяк-так полизькає і годі, а тепер мигає та й мигає 
червоним язичком над молоком, і краю нема. Аж нудно стало Ді й 
Нун дивитися так довго.
 Ну, Нун, Білесенька дома, а сонце сідає. Тепер квітки поли-
вать! Нехай собі їсть сама. Швидше!
 Білесенька попоїла, облизнулась увостаннє, витерла твоєю 
червоною серветкою вуса й перейшла в садок на ляду. Там так тепло 
та червоно від останніх променів. Від политої трави й квіток так 
смачно пахне землею. Небо вгорі таке ніжне, стомлене, глибоке. Ну, 
одне слово, все чудесно і все так само, як і було.
 Але Білесенька не довго лежала. Підійшла до Нун, потер-
лась об босі ноги їй пухнастим теплим боком, помуркала, потім 
хижо скинула головою за горобцем і підкралась під кущі.
 – Ти дивись, Ді, вона тепер і полює. Бачиш? І мишей, ма-
буть, ловить.
 – Еге, як довелося на своїх заробітках пожити, то навчилася 
й полювати.
 – Ні, вона просто видужала. Справді, ні разу не кашляла, і 
того набухлого вже немає.
 Сонце зовсім сіло. Цикада перестала рипати дверима. 
Густіший став теплий дух политої землі й квіток. На ляді зникла 
вечірня червонявість.
 – А де ж Білесенька? Білесенька! Де ти? Білесенька! 
Білесенька! Кинь-киць-киць!
 Але Білесенької не було. Ні в хаті, ні в садку, ні під куща-
ми, ні за кущами. Вже заткалися кущі синьою вечірньою тьмою, вже 
рясною зоряною росою розкрапилося густе нічне небо, а Білесенької 
все не було та й не було. Зникла. Прийшла, попоїла й пішла собі 
геть.
 – Може, Ді, вона пішла на полювання за мишами? Звикла за 
цей час ходити на полювання, от і пішла знову. Як ти гадаєш?
 – Гм. Побачимо.
 – Треба їй двері до садка лишити відчиненими, щоб вона 
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могла ввійти в хату, як повернеться.
 Лишили двері відчиненими. А в будиночку знову стало 
якось не так повно та спокійно.
 Вранці рано-ранесенько геть до схід сонця встала Нун і ти-
хесенько, щоб не розбудити Ді, вийшла з своєї кімнати, щоб подиви-
тися, чи вернулась Білесенька.
 В кухні Білесенької не було і подушка її в кошику лежала 
так самісінько, як учора поклала Нун, не зім’ята, не порушена. Двері 
до садка стояли розчинені, а в садку стояв Ді й тихенько, щоб не 
розбудити Нун, кликав:
 – Білесенька! Білесенька! Киць-киць-киць!
 Та не було Білесенької. І сонце знову поклало на ляду густу 
свіжу тінь. І цикада на каштані знову зарипіла дверима. І на вулиці 
загуркотіли по асфальту колеса, затрубили ріжки постачальників 
хліба, м’яса, зелені. Молочник поставив на вікно бляшанку з мо-
локом і захляскав батогом на свого гнідого гладенького коника. А 
Білесенька все не з’являлась.
 От і день весь минув. Сонце обійшло від краю до краю широ-
ченне небо, заливаючи його білим сухим палом. І, розчервонівшись 
од сеї роботи, присіло спочити на вершечку каштана. Нун трошки 
відчинила віконниці в своїй кімнаті й сіла пограти, – і Ді, і Білесенька 
люблять послухати музику перед вечором, коли тіні довгі-довгі. Ді 
тоді злегка відчиняє двері до своєї кімнати й ще з більшою суворістю 
списує довгі аркуші паперу. А Білесенька приходить, лягає на канапі 
й, прижмуривши очі, чуло здригується кінчиками вух та спиною від 
сильніших звуків.
 Та не встигла Нун кілька раз пробігти пальцями по білих по-
датливих плиточках, як позад неї тоненько ніжно зачулося:
 – Ня-ав!
 Нун так і зметнулася з стільця: Білесенька!
 Ну, так, звичайно, Білесенька. З задертим хвостиком, з не-
винною пичкою, рожевим носиком, круглими зеленими очицями, 
розколотими надвоє чорними, довгастими чоловічками. Треться бо-
ком об ноги, вигинає спину, задирає голівку і, поставивши хвіст, як 
вітрило, біжить попереду Нун до кухні.
 – Мар-мав!
 Ага, це на її мові значить: «їсти».
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 – Ді! Білесенька вернулась! Ах, ти ж недобра, де ти була? 
Кудись тікаєш од нас, зрадила нас, а сюди ходиш їсти? Бач, яка! Ну, 
на, їж!
 Ді з плямою чорнила під оком суворо вийшов із своєї 
кімнати.
 – Прийшла? їсти схотіла? Більше їй нічого не треба від нас? 
Ач, уминає як! Чого ж її не годують ті, що переманили?
 – А може, її не переманили й вона вже більше нікуди не піде 
від нас?
 – Та нехай іде! От, подумаєш, щастя яке! І взагалі кішка – 
найбільш зрадлива тварина. Вона лащиться до кожного і нікого не 
любить. Не те що собака. Собака – оце вірний, справжній друг! По-
любить, так умре, а не побіжить до всякого, хто поманить смачною 
їжею. Ач як хапається!
 – Так ми ж їй даємо їсти, скільки хоче, чого ж вона тікає до 
інших?
 – А на всякий випадок. Може, ми знову поїдемо кудись. От 
вона собі других хазяїв знайшла. Ми чи інші – їй байдуже, аби дава-
ли їсти.
 – Але ж ми її від хвороби врятували, вона ж була така не-
щасна, дохла! Не може ж вона того не пам’ятати.
 – Еге, чого схотіла: вдячності від кішки. От побачиш, 
наїсться, спочине так само, як учора, і піде собі до інших хазяїв. Бо 
це, мабуть, така година, коли ті не дають їсти.
 – Ні, Білесенька нікуди не піде! Вона нас любить. І не тільки 
за їжу, а за все. І вона вдячна. Ти ж сам знаєш, як вона, як даєш їй 
молока, раз у раз наперед голівкою потреться об руку, а потім тільки 
їсть. Це ж вона дякує. Аж розхльопується раз у раз молоко. Правда 
ж?
 – Та, може, й дякує за їжу. Але ж вона так само ось зараз піде 
до інших і теж буде їм дякувати голівкою.
 – Ні, не піде! Правда, Білесенька, нікуди сьогодні не підеш? 
Хочеш ще молока? Прошу, прошу. А як підеш, то це буде негарно з 
твого боку. Хіба ж тобі погано в нас? Ну, ми раз покинули тебе саму, 
ми винні, то правда, алеж ми вернулись!
 – Так, так, присором її, присором! Та дай ще сметанки! Вона 
гарненько попоїсть і піде собі.
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 – Ні, не піде.
 – Ой, піде.
 – Ну, побачимо.
 – Побачимо.
 Білесенька попоїла, обтрусила лапки, відійшла від тарілки й 
потерлась боком об ноги Нун, а потім і об Ді.
 – От бачиш, бачиш, дякує. Навіть тобі, хоч ти про неї так по-
гано думаєш.
 – Ну, ну, побачимо, що далі буде, після подяки.
А далі було те, що Білесенька вийшла в садок, хотіла лягти в холо-
дочку, але чогось раптом насторожилась, немов до чогось прислу-
хаючись, і прожогом кинулась до кущів. Ув один мент видряпалась 
на паркан, метнулася білим віялом і зникла в купі старих дощок та 
дровиняк, що були навалені в сусідньому подвір’ї.
 – Білесенька! Білесенька! Киць-киць-киць! Білесенька!
 – Еге, «Білесенька»! Навіть не озирнулась. Бачиш? Зачула, 
що прийшли інші хазяї.
 Ді спалахнув і шпурнув цигаркою в куток.
 – Як прибіжить знову завтра, я пожену її звідси, як собаку, 
або краще, як кішку! К чорту!
 Нун нічого не сказала і довго ще стояла сама в садку. Але 
Білесеньку вже не кликала. І в коробочці-будиночку стало цього ве-
чора ще більш щербато. Краще б Білесенька зовсім не поверталася, 
ніж отак.

***
 Дійсно, Білесенька і на другий день прибігла, так само 
надвечір. І так само попоїла, подякувала, полежала на цей раз у Ді 
на червоному фотелі, помуркотіла, погралася навіть китицею. Ді не 
вигнав її ні як собаку, ні як кішку, але й не сказав до неї ні одного 
слова привітного. Нун же зате була з нею така лагідна, така ніжна, 
такими пестливими словами говорила до неї, що, здається, коли б 
отак заговорити до фарфорового чайника, то він од зворушення за-
плакав би носиком і нікуди в світі не пішов би.
 Білесенька ж, правда, теж дуже ніжно, блаженно муркала, 
терлася і боком, і голівкою, лизала шорстким, як з наждачного па-
перу, язичком руки, а все ж таки не лишилась і втекла так само, як 
вчора й позавчора.
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У Нун аж сльози виступили на очах, а Ді вже й не спалахнув.
 – Практична особа твоя Білесенька! Що й казати! Ніжності 
ніжностями, а своєї вигоди не забуває. Правильно. Ходім у хату! І 
годі панькатися з цією твариною! Прошу тебе в кімнату її більше не 
пускати! Хочеш її підгодовувати, то підгодовуй собі надворі. Став 
їй он там хоч відро з молоком, нехай нажереться і йде собі. Що, 
справді, розвели тут з цією кішкою якісь сентименти! Кішка є кішка 
і більше нічого. Ходім!
 І на цей раз Ді таки настояв на своєму: Нун мусила постави-
ти біля дверей тарілку з молоком, а двері зачинити. Сама ж стала в 
кухні за вікном і, дивлячись у щілинку, почала ждати Білесеньку.
 Звичайної години з паркану в садок плигнула біла вовна й 
покотилася до хати. Пробігла повз тарілку з молоком, і, тільки на 
мент зупинившись коло неї, щоб понюхати молоко, Білесенька ки-
нулася до дверей. Але двері цілком глухо зачинені.
 – Ня-ав!
 Не «мар-мав», а «ня-ав»! Значить, не їсти, а чогось іншого їй 
треба. У Нун серце билося так, що могло б шибку вибити, але вона 
не рухнулася: що буде далі?
 – Ня-ав!
 Нун з вікна було видко тільки кінчик білого, пухнастого хво-
ста. Він уперто хилитався на одному місці.
 – Ня-ав!
 Значить, насамперед їй не молока треба було, а в хату, до 
них. Нун не витримала, тихенько відійшла від вікна й побігла до Ді.
 – Ради Бога, Ді, вибач! Прийшла Білесенька і...
 Ді так спалахнув, що аж руками вхопився за поруччя фоте-
ля, щоб не вилетіти з нього в стелю.
 – Я уб’ю твою Білесеньку! Це вже неможливо, нарешті!
 – Чекай, Ді, ради Бога чекай! Вона зовсім не їсти приходить. 
Зовсім не їсти! Я це перевірила. Вона стоїть там коло дверей і про-
ситься до нас. Молоко стоїть коло неї, вона навіть понюхала його, 
але не їсть і стоїть коло дверей і жалібно нявчить. Ходім, ти сам по-
бачиш! Ходім!
 – Все одно. Значить, їй сьогодні не хочеться молока, от і все.
Але ж вона ніколи ще не відмовлялася від молока! А я ж їй ще з 
цукром зробила. А все таки не їсть, а хоче до нас. Ну, ходім, поди-
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вишся. Ну, що тобі, ходім! На хвилинку! Тільки тихенько, щоб вона 
не почула наших кроків.
 Нун взяла за рукав Ді й потягла за собою. Він знизав плечи-
ма й неохоче поплівся. Але в кухні так само навшпиньках, як і Нун, 
обережно підкрався за нею до вікна, витягши голову.
 Але Нун зараз же здивовано й сконфужено озирнулась до 
нього.
 – Вона їсть молоко!
 Жадібно пригнувши хвіст до землі, хижо уп’явшись риль-
цем у тарілку, Білесенька швидко, безупинно сьорбала червоним 
язичком молоко. Ді моментально повернувся і вихором вийшов із 
кухні. А Нун сумно стояла й дивилась, не кліпаючи, на пригнуту до 
тарілки пухнасту білу купку з гострими, рожевими зсередини вуш-
ками. От живіт їй виразно набух від молока. От обтрусила лапки, 
облизалась, подивилась на двері й лягла собі в холодочку. І нічого їй 
більше від них і не треба.

***
 Так Білесенька щодня приходила, любенько пила молоко, 
часом трошки нявчала й знову йшла собі геть. Іноді вона бачила 
Нун у вікні, зараз же радісно задирала хвостик догори й кумедно 
боком терлась об стіну. Тоді Нун нишком, щоб не побачив Ді, вихо-
дила в садок, похапцем цілувала, милувала Білесеньку, шепотіла їй 
у рожеве вушко ніжні слова, прощалась і тікала в хату. А Білесенька 
муркотіла, блаженно вигинала спину, а потім зникала все ж таки в 
сусідньому подвір’ї.
 А спека щораз то ставала все густіша та гарячіша. А надто 
на вечір у коробочці її збиралося стільки, що від найменшого руху 
по всьому тілу виступав піт, як з намочених ганчірок. Через те Нун 
і Ді вечорами сиділи тепер в садку за столиком під кущами бузини. 
Вгорі під каштанами в густо-синьому теплому небі світили зорі, а на 
столику – маленька лампа з зеленим абажуром. Од зір світло сіялось 
на всю землю скромним сивим порохом, а від лампи воно лягало 
пишним ясним колом круг усього столика. І метелики через те не 
летіли на зорі, а на лампу (що не раз буває й з людьми). І даремно 
Нун рятувала їх, відносила в темні кущі, – вони знову летіли в бли-
скуче, яскраве коло і липли до скла лампи, обпалюючи собі лапки та 
крильця.
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 Але щастя Нун і Ді від нещастя метеликів не ставало мен-
шим. Досить того, що в ньому й так уже була щербиночка. Поганка, 
поганка Білесенька! А як би ж то зовсім гарно, затишно та повно 
було, коли б вона була отут з ними, як колись раз у раз за вечерею! 
Та вона десь коло інших сидить, до них муркотить і лащиться!
 Одного вечора Нун і Ді довго засиділись за столиком під 
кущем бузини. Тепла ніч тихо йшла по землі, обвіваючи щастя і не-
щастя людей ніжним, смутком. В пишному світляному колі нафтяної 
лампочки тріпотливо миготіли пухнасті зачаровані метелики. Листя 
бузини в непорушній задумі звисало над лампою. Тиша пливла така, 
що виразно чути було ніжне лопотіння крилець метеликів об скло.
 Раптом за парканом, там, де були складені дошки та дрючки, 
зачулося раптове дряпання. Нун і Ді швидко повернули в той бік 
голови. На паркані з’явилося щось сіре, живе. Потім – гуп! – зникло 
за кущем жовтої троянди і зараз же виринуло в траві. Воно якось 
чудно, нерівно хилиталось і підсувалося все ближче та ближче. І 
нарешті всунулось у світляне коло лампочки і стало біле, пухнасте. 
Воно підбігло до ніг Ді і розділилось на дві половини: одна велика 
була Білесенька, а друга, маленька, – крихітне кошенятко. Білесенька 
випустила його з зубів, поклала біля самих ніг Ді, задрала голівку й 
нявкнула, немов кажучи:
 – Приймаєте?
 І біленька грудочка теж писнула, як комарик:
 – Ні-і?
 І розкарячено, сліпо поповзла просто на ногу Ді.
 – Боже мій!! – тільки й могла сказати Нун і всім тілом 
зірвалася з стільця до Білесенької, до сліпої пухнастої грудочки, до 
Ді, знову до Білесенької, знову до грудочки.
 – Ді, Ді, подивись, яке воно прекрасне, зворушливе, замур-
зане! Ні, це в нього темна плямочка на пичці. Ах ти ж, мурза моя 
дорога!
 Мурза тикалась круглою голівкою об долоні, чогось шукала, 
гостро-ніжно дряпалась об пальці кігтиками. А Білесенька сиділа 
й задоволено облизувалась: ну, тепер все влаштовано, їй не треба 
більше розриватись і бігати то до Нун і Ді, то до Мурзи. Тепер вона 
зовсім дома.
 А Ді тільки вражено та засоромлено гмукав і винувато, 
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несміливо кінчиком пальця торкався до смішної, сліпої голівки, що 
тикалась об долоні Нун. З того вечора Білесенька нікуди більше не 
тікала. Вона оселилася з Мурзою в кухні в своєму кошику. Через 
тиждень Мурза розтопирчено, хистко нишпорив по всіх підлогах 
коробочки, а ще через якийсь час з гнучкими стрибками ганявся за 
мухами, акробатом висів на портьєрах, як пожежний, дряпався по 
спині Ді на плече і плигав, як плавці зі скелі в море, йому на папери, 
в яких Ді писав про нещастя людей.
 А вечорами всі п’ятеро – Нун, Ді, Білесенька, Мурза та їхнє 
щастя – сиділи за столиком у садку, і ніч тепло та м’яко обвивала їх 
ніжним смутком.

«СТЕЛИСЯ, БАРВІНКУ, НИЗЕНЬКО»

 Сонця за садком і будинком вже не видко, – волочачи за собою 
розхристану, розпанахану кирею червоно-фіолетових, оксамитових хмар, 
п’яно посміхаючись довгими променями, велично сходить у теплу, запаш-
ну, сласну ванну ночі. І в тому місці небо пала, трубить червоною міддю, 
регоче п’яним, весняним, закотистим сміхом. А з другого боку тоскно, 
тужно, закохано дивиться вслід королеві вічний паж, прогнаний лицар, 
самотній місяць. І коло нього небо – тихе, журне, зеленкувато-ніжне, а хма-
рини перлисто-блакитні, в засмученій задумі. Вічно ходить одцалік бідний 
прогнаний паж з німим благанням на блідому лиці, з тоскно прикутими до 
королеви очима.
 Але земля не помічає пажа, вона вся світиться посмішкою своєї 
господині, радісно-червоною, теж трохи п’яненькою і любовно-поштивою.
 Трублять золотом бані церков, зашарівшись, сміються стрункі 
тополі, будинки блискають скляними зубами, димарі фабрик сміються 
в закурені бороди. Навіть садок, манюсінький, крихітний, отакий собі 
скромнюсінький, між важкими стінами затиснений, і той аж мало не 
танцює. Що його всього там: дві сухенькі, кошлаті бабусі-тополі, один при-
садкуватий, жилавий, як сільський староста, осокор, три-чотири розкудов-
чених кущі бузку, клумбочки квіток, колючий аґрус, альтанка з покрише-
ними, поточеними шашелем і порізаними ножичками лавами, – от і все. 
А сміється, а пишається, а п’яніє й галасує, як справжній, вільний, буйний 
ліс. На клумбах, загонисто, розмашисто закинувши назад голівки, мліють 
в безсоромній знемозі тюльпани, півонії, півники. Китиці бузку, як п’яні 
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солдати на візнику, перегнувшись, висять, обнявшись і дихаючи навкруги 
ніжним, солодким чадом. Листя дерев, трава, пелюстки квіток, – все на-
лите соком до бризку, все сласно-набухле, як націловані губи, все готове 
без рахунку, безмежно віддати себе всього і тут же все хапає без сорому, без 
вагання, з реготом і радостю. І все червоно посміхається. Навіть гімназичні 
герби на кашкетах Крупницького і Масюченка.
 І волосся Діни – не волосся, а чорний, густий кужіль! – хапає 
червоно-фіолетову посмішку неба, дух бузку, пряної трави й сяє тьмяним, 
чорно-червоним сяйвом над смуглявим чолом.
Масюченкові не сидиться. Ах, отак би стати на коліна на лаві, перехрести-
тись і поцілувати, як ікону, цей чорно-фіолетово-червонявий кужіль! І не-
хай тоді зелено-сірі очі, – не очі, а глибока вода в зарослій затоці! – нехай 
вони здивовано, сердито, обурено, гнівно (як хочуть собі!) поширяться. А 
може, й не гнівно й не обурено? Ні, сьогодні Діна чогось невдоволена, якась 
вона, голубка, чудна сьогодні, – от закинула пишно скудовчену голову до 
стовбура осокора, руки розіп’яла на спинці лави так, що кругло, нестерпно-
хвилююче випинаються під чорним гімназичним фартушком груди, затисла 
в зубах китицю бузку і посміхається. Ввесь час чудно, неуважно, немовби 
зневажливо, немовби з викликом, без всяких слів, увесь час посміхається. І 
очі, зелено-сірі, ті очі, від довгого погляду яких в грудях захоплює дух, як на 
височенній дзвіниці, – щуряться, зневажливо блискають кудись до когось. І 
ні разу сьогодні не прищурила їх ні до Крупницького, ні до Масюченка. Ах, 
як щурить очі Діна! Тільки вона уміє це робити з такою насмішкуватою, 
викликаючою ласкою, з таким хитрим, обіцяючим і невинним натиском, 
що ноги м’якнуть, а в грудях наче м’ята холодком тане.
 А ще як до цього крізь злегка зціплені зуби, немов з дзижчанням, 
з глибини грудей тихесенько й лукаво заспіває «Стелися, барвінку, низень-
ко», то хочеться впасти головою в траву, обняти землю і пацати ногами від 
щастя і суму.
 Масюченкові не сидиться. Йому й не стоїться, а ліг би, – й не лежа-
лось би. А що з ним, а чого йому треба, невідомо. Ну, от невідомо, та й годі. 
А в грудях, в руках, в мускулах так повно, так неспокійно-соковито повно, 
що викинув би, так нема як. Вилізти на осокора? Викликати Крупницького 
на французьку боротьбу перед Діною? Але Крупницький – боягуз, хитрун, 
кавалер, він не схоче зеленити об траву свого чистенького костюма. Хоч би 
Діна не була така чудна сьогодні, хоч би подивилась, прищурилась, стало 
б легше, вільніше. Щасливий Крупницький, – він уміє говорити з панноч-
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ками. Стрункий, гнучкий, тонкий, закладе собі галантно одну руку за лако-
ваний пояс, в другій сигаретка, волосся так акуратно з проділом зачесане, 
очі уважні, ласкаві. А головне – вуса! Правда, поганенькі, жовтенькі, ледве 
помітні, а все-таки справжні вуса. А в Масюченка – нічогісінько, хоч щове-
чора маже під носом нафтою так, що всі подушки смердять нею. І зовсім же 
не так уже дуже старший Крупницький, йому вісімнадцять, а Масюченкові 
буде літом шістнадцять. Всього якийсь там рік-півтора різниці!
 Але що, їй-богу, варнякає та Крупа нещасна? Чого нудить дівчину? 
Алгебра, інспектор, література. До чого тут інспектори й література, коли 
так неспокійно в мускулах, коли так п’яно в червоних хмарах, коли в 
смуглявій ручці на спинці лави залягла така пекуча ніжність?
 Масюченко рішуче, голосно перебиває нещасну Крупу. Заклавши 
одну руку за пояс (на жаль, нелакований, досить потертий, миршавий), дру-
гою заломивши полинялого кашкета з поламаним гербом на потилицю, він 
почина розповідати, що з ним сталось сьогодні по обіді. Просто надзвичай-
на річ, ну, надзвичайна та й годі. Себто надзвичайного не так уже багато, 
але все ж таки досить екстраординарна. (Хороше чужинне слово!)
 Слуха чи не слуха Діна? Бог її знає: покусує собі китицю, щурить 
вії кудись на когось, і в очах чудна, зневажлива, викликаюча посмішка.
 Екстраординарна ж річ сталася така. Ішов Масюченко по вулиці. 
По обіді. Не по обіді, а оце тільки що. Через Бужанський місток. А в річці 
дітвори, як рибки в відрі. Ґвалт, бризки, верещання, нічого не розбереш. 
Коли це враз ущухло все, тільки інший крик, самотній, жахний. Що таке?! 
Топляться двоє. Ну, Масюченко, розуміється, зараз же одежу з себе і з містка 
в річку. Аж до дна з розльоту ногою дістав. Винирнув. Де ті? Ага! Раз-два, 
раз-два, – до них. А на березі тихо стало, як у церкві, коли дари приносять. 
Тільки ці двоє то вистромлять голови з води, то крикнуть, наче гавкнуть, і 
знов тонуть. Масюченко надав розмаху. Ось одного вже вхопив за волосся, 
тягне, другою рукою пливе. Але ж із другим як? Треба ж і другого! Пливе до 
другого, тягне за чуба першого, а сам пливе до другого. А тут раптом думка: 
стій, а як же ти потягнеш другого? А як він ухопиться та всіх на дно потягне?
 Діна вже слухає. Очі широкі, зелені, повні річки, дитячих тіл, бо-
ротьби за життя, геройства. В малинових устах перестала гойдатись китиця 
бузку, рука міцно уп’ялась у спинку лави.
 – Ну? Ну? – крізь заціплену зубами китицю підганяє вона. Ма-
сюченко крутить головою, переживаючи ще раз ті екстраординарні мо-
менти, зітхає й розгортає далі захоплюючу картину.
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 Страшно підпливати до того другого. А кидати неможливо, ганеб-
но, підло. А той уже от-от зовсім не винирне, уже тільки-тільки ніс та чоло 
з води видно. І кричить бідолаха так страшно, що нема сил слухати. «Ех, що 
буде, то буде!», – ріша Масюченко рятувати й другого. Запливе з боку того, 
обхопить, обніме його ногами й щодуху попливе до берега. А як не вдасться 
й потягне той усіх на дно, – ну, що ж, раз мати породила, раз і помирать. 
Пливе Масюченко з одним утоплеником, а він уже без пам’яті, тихий та 
легенький такий у воді. «Ех, – дума Масюченко, – от якби й той такий був, 
а то он як вибрикує». І раптом так думка й пронизала його. Ура! Еврика!
 Масюченко на мент зупиняється й кида оком на Крупницького: 
якраз учора Крупницький роз’ясняв йому це чужинне слово.
 Діна виймає китицю з рота, швиденько, користуючись паузою, 
втикає її собі в чорно-фіолетовий кужіль і впивається очима в Масюченка.
 – Ну? Ну?
 Пливе Масюченко. Раз-два! Раз-два! Чи той, ні: одна рука заня-
та. А тільки раз! раз! От уже змаха на два від того. Вже видно червоні, 
мокрі, божевільні очі й синій кінчик носа. Уже той жде, щоб ухопитись, 
уже пнеться весь. Ні, чекай, голубе, – ні за що не датись йому, треба 
неодмінно підплисти ззаду, сильно ударить кулаком по голові, ошелешить, 
а тоді вже ухопить ногами й гайда до берега. Ну, нічого, пливе Масюченко, 
підкрадається все ззаду підплисти, а той все лицем до його, все лицем і аж 
руками хапає. Ну, нарешті, крутнувся якось Масюченко, розмахнувся і бац 
того по лобі. І моментально хоп його обома ногами, здушив і з усієї сили до 
берега. А тут уже й другі пливуть на поміч. Забрали утоплеників у Масю-
ченка, витягли на берег, давай зараз качать і одкачали обох. От така історія.
 Діна захоплено і тепло-тепло, не щурячись, дивиться на Масючен-
ка. І Крупницький дивиться, тільки трошки інакше: пильно й з підозрінням. 
Чи не така це сама історія, як з коровою, яку Масюченко немов на коліна 
поставив, ухопивши за роги?
 І раптом Діна глибоко зітхає, вся міняється, знов посміхається тою 
чудною посмішкою й каже:
 – А я через тиждень додому їду.
 – Як додому?! А іспити?!
 І Крупницький, і Масюченко злякано і вражено, дивляться на її 
посмішку і тепер тільки починають догадуватись, до чого вона була.
 – А іспити? – І Діна, стуливши в малинову трубочку уста та 
прищуривши одне око, починає свистіти. І, зараз же спинившись, по-
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вчально й важно поясняє:
 – Я іспитів, мої панове, тримати не буду.
 – Через що?!
 – Через те, що мене не допустять. А просто без іспитів на 
другий рік.   
 – От як!
 І Діна, витягнувши обидві ніжки в манюсіньких черевичках, 
притуляє їх одна до одної й грайливо крутить лакованими носочками. А 
сама немов лукаво, немов задоволено (а в дійсності з болючим соромом) 
погляда то на широкоплечого, мускулястого, круглоголового Масюченка з 
зляканими очима, то на тонкого, в’юнкого Крупницького зі зблідлим від 
несподіванки носом.
 – А в вас четвертні ще не виставляли?
 – Ще ні.
 – А звідки ж ви знаєте, що вас не допустять?
 – А мені сам Калоша сьогодні сказав.
 Діна робить підсліпуваті очі й писклявим, закислим голосочком 
говорить:
 – «З таким знанням алгебри, мадемуазель, я вас допустити в шо-
стий клас і за спасіння душі не можу!»
 Крупницький робить заклопотане лице.
 – Чекайте, чекайте, а які у вас одмітки в тих четвертях?
 Масюченко з заздростю й пошаною дивиться на Крупницького: от 
зараз щось придумає. Бестія Крупичка страшенно ловкий на всякі викрута-
си з одмітками; десь тобі найде якусь зачіпку, придумає одну штучку, другу, 
якесь свідоцтво, якесь посвідчення, туди-сюди і, дивись, вихитрує.
 Але з Діною ніякі мудрування не помагають: коли в останній 
четверті буде двійка, каюк, її не допустять. А двійка буде, ох, буде неодмінно, 
бо за всю чверть у неї сила двійок, одна одиниця і дві трійки. Як не хитруй, 
а більше двійки не вихитруєш.
 – Діно! Діно!..
 Ех, чортова тітка, уже кличе, вона не може без Діни. Діна 
схоплюється, кида в Крупницького і Масюченка китичками бузку, 
прощається й біжить у будиночок.

***
 Ну, коли Діни немає, сонцеві нема чого більше реготатись на небі. 
І небо блідне, гаснуть хмари, стають набурмосеними, розкудовченими, як 
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п’яниці на похмілля. І паж осиротілий тоскно дивиться за обрій.
 Але подумать собі тільки, що Діна поїде, що її тут більше не буде, 
що Масюченко не стоятиме більше годинами під вікном у неї, дивлячись 
на схилену до книжки кучму чорного волосся! Вона, ота кучма дорога, не 
знає, не догадується, що він там часто-часто стоїть. Та й не треба йому, 
щоб вона знала чи догадувалась, не треба, щоб раділа з того чи сердилась. 
Досить того, що в тому стоянню була радість, що від неї, через скло, крізь 
кущі тяглись до нього таємні, незримі, дивні пасма хвилювання. Та голівка 
в вікні сама по собі була вже чудо, тайна, щастя. І шепелявий шелест ли-
стя, і покусана кропивою рука, і скрегіт піску по доріжці, і хрипкий гавкіт 
сонного сусідського мопса з двома зубами з боків, – все від Діни прибирає 
такої інтимності, такого глибокого, таємного й рідного значення, що сісти 
б отам, під палісадником, згорнутись бубликом і нікуди-нікуди не йти від 
чудесного, найкращого вікна в світі.
 І раптом на тобі: все осиротіє, і мопс, і кропива, і бузок, все 
розлізеться, загубить свій таємний, поєднуючий зв’язок, все стане таким 
звичайним, сіреньким, чужим. А в грудях буде болюче-болюче нити, як по-
гляд упаде на порожнє, чуже, осиротіле вікно.
 І Крупичка стане чужим, байдужим, звичайним, і заздрити йому 
не треба буде, і...
 Ах, та невже ж не можна якось не допустити цього?! Що треба 
зробити? Убить Калошу? Піймать його, приставить револьвера до лоба і 
взять слово, що він поставить Діні трійку?
 – Слухай, Крупичко, а знаєш, що треба зробити?
 Крупичка жує передніми зубами китицю бузку. Чи від того, що 
небо стало блідим і зеленкуватим, чи від чого іншого, – лице Крупички 
здається сумним і млявим.
 – Ну?
 – Треба украсти журнал і знищити його!
 Крупичка кривиться: фантастичні вигадки Масюка йому вже на-
докучили. То корову за роги на коліна ставить, то по двоє утоплених рятує, 
то журнали викрадає з жіночої гімназії, в якій ні разу не був. І все в своїй 
буйній фантазії.
 – Дай спокій!
 – Та чого «дай спокій»? Чого? Не можна? Ого! І знаєш що? Ви-
крадемо, вирвемо всі сторінки з прізвищем Діни й тихенько покладемо 
їй на стіл. От уяви собі, рада буде! Га? Крупичко, рада ж буде страшен-
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но! Правда?
 – Дай спокій, Масюченко! Я пішов спать.
 – Ну, от дивіться на його «дай спокій»! Та ще знаєш що: не треба 
казать, хто зробив. Правда? А то подумає, що ми для того, щоб... Ну, та про-
сто так краще. Нехай собі буде рада без нікого. Правда?
 – А хто ж це зробить?
 – Ми.
 – Як?
 – Ну, як? Зробимо та й годі. Треба подумать. Забраться, наприклад, 
удень до них у гімназію, сховатись десь, а потім уночі вилізти й пробратись 
в учительську.
 Крупницькому стає нудно й досадно. Патяка чоловік чортзна-що! 
Сам знає, що все це патякання тільки, а от не може стримати язика!
 – Ні, не так! Чекай, Крупичко, не так. Забиратись за дня не треба. 
Піймають, побачать. Ні, краще так. Уночі влізти до них у гімназію, пробра-
тись в учительську... Та ні, просто зразу в вікно учительської! А журнали в 
них, я знаю, так само лежать на столі, як і в нас. Раз-два, знайшов, за пояс 
засунув – і гайда назад! Ну? Що?
 – А хто ж це зробить?
 – Тю! Та ми ж, кажу тобі, йолопе!
 – Не знаю, хто ми. Я в тюрмі ще не сидів та й не маю великого 
бажання за фантазії сідати.
 – Ну, так зроблю я! Нехай і тюрма.
 – Так само зробиш, як корову на коліна?
 Масюченко червоніє, але знаючи, що в сутінках цього не видно, 
холодним і недбалим тоном цідить:
 – От так само, Крупичко.
 – Ага. Ну, значить, Діна буде з того надзвичайно рада. Ну, я пішов 
спать.

***
 Місяць стоїть якраз посеред вулиці, неначе розкарячив ноги на 
обидва боки й дивиться вниз, щоб не пропустить Масюченка. Дерев’яні, 
підгнилі, з духом цвілі паркани хиляться від кущів бузку і від постатей, що 
цілуються за ними, цілуються і сміються таким смішком, немов купаються 
в гостро-холодній воді.
 Масюченкові не соромно, не досадно, а тільки сумно. Ну, так, він 
не поставив корову на коліна, це він збрехав, але ж він її таки вхопив за 
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роги, як вона хотіла кинутись на стару Хведосиху, він же таки трохи поп-
хнув її назад. Правда, корова зараз же так попхнула його самого, що він 
одлетів кроків на п’ять і геть чисто здер штани з лівого боку. Але все ж таки 
Хведосиха втекла, врятувалась. Ну, потім він уже так собі додав, що поста-
вив корову на коліна. А додав через те, що, думаючи про ту паршиву коро-
ву, уявляв собі трохи не так, як було, а як могло б бути, коли б він трошки 
дужчий був. Корова з рогами на Хведосиху, він на корову, за роги. Корова 
туди-сюди, ні, стій, поганко! Вона лобом на нього, а він: ні, голубко, чекай, 
не дуже! Та до землі їй роги, до землі! Язик їй вилазить, такий червоно-
сизий, в слині весь, зуби жовті.
 Корова дрижить, пнеться, вигинає шию, мугиче і геп на коліна. 
Хіба ж цього не могло буть?
 А щодо утоплених, то ні одного, ні другого він не врятував. Це 
правда. А сказав так чорт його зна для чого. Було тільки того, що він стояв 
на містку і дивився на купання дітвори. І страшенно йому хотілось, щоб 
хтось почав топитись, щоб він, Масюченко, кинувся в річку і врятував. І 
їй-богу ж кинувся б! Та от тільки ніхто якраз не топився.
 Хіба ж це брехня чи хвалькуватість?
 А щодо Діни... Господи, та коли б їй це помогло, то він готов, як 
Муцій Сцевола, спалить за неї свою руку на вогні. Обидві руки, обидві 
ноги, все тіло спалить! «Виженуть з гімназії, в тюрму посадять»! Ах, бідна 
Крупичка!
 Масюченко сідає на лавочці біля чужих воріт. Місяць тужними, 
круглими, некліпаючими очима дивиться йому в лице. Вуличка порожня, 
поблискує черепочками скла. В саду за парканом, як батогом, хльоскає 
соловейко, дзюрчить, як цвіркун, стогне в знемозі. А там за вікном сумує 
Діна, не сидить за столом над книжкою, навіщо тепер їй книжки?
 Ах, та як же спалахне, як зашаріється смугляве личко, як бризнуть 
щастям зелені, лукаві, глибокі очі, як побачать журнал на столі! І іменно, 
щоб не знала, хто, як, коли, от неначе з неба впала ця радість!

***
 І знову вечір розпинає зеленкувато-сизі крила над затишним, зе-
леним, співучим містом. Знову тужно й заздрісно дивиться самотній про-
гнаний паж на кохання других там внизу, на землі.
І потрошки ніч присипає вулички, садки, смішки за парканами; добра, теп-
ла, запашна тиша поважно проходить над заснулою землею. Скорботний 
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самотник загортається в волохату кирею, хмарину; заплющує очі, і шибки 
на вікнах перестають бризкати перламутром.
 Біля жіночої гімназії незалежним, лінивим кроком проходять дві 
постаті. От собі гуляють та й годі. Серця їм холодно замирають, слина в роті 
липка, тягуча і густа, але картузи набакир і руки в кишенях.
Рівно й поважно суне над гімназією, над кучерявими акаціями добра, 
спокійна тиша. Ні душі.
 – Гляди ж, Крупичко: тільки що – чхай. Та не одходь далеко, тут 
ходи!
 Одна постать хапається за залізні прути паркану, підтягає тіло до-
гори, заносить ногу, перекида все тіло і перевалюється на другий бік.
 Друга, – ліниво посвистуючи, одходить трохи далі.
 Масюченкові анітрішки не страшно. От тільки дихати трудно, хо-
четься кашлять, та в вухах страшенний шум, неначе десь стоїть паровоз і 
чохає весь час.
 Рівно, одноманітно, казенно байдуже дивляться сліпі вікна першо-
го поверху. Другий поверх, п’яте вікно від парадного, якраз повз нього з пра-
вого боку проходить ринва. Так, ринва є. Старенька, іржава, поламається, 
проклята.
 Здається, чхнув хтось?
 Ні, тихо все, то паровик у вухах чохає.
 Ринва скрипить, гнеться, рогачі далеко один від одного; з вулиці 
здавались, як щаблі драбини, а тут ледве достанеш рукою. Гнеться, прокля-
та, а штани всі будуть в іржі. Як хапатиме сторож за ноги, треба з усієї сили 
плигать йому на шию, ошелешить і тікать не до головної вулиці, а садком 
– в перевулок.

***
 Крупницький, посвистуючи, одходить аж на другий квартал 
і зупиняється біля аптеки. Бо цілком же нерозумно стояти біля самої 
гімназії й стерегти. Кого стерегти? Невідомо. Коли помітять Масюка, то 
все одно піймають, чи чхатиме хто, чи ні. А яка поміч буде Масюкові з 
того, що й його, Крупницького, теж ні за що, ні про що заберуть разом 
з ним? Та й бреше Масюк, – не полізе, посидить під кущами та й скаже, 
що не можна вилізти. Бо тільки божевільний може піти на таку штуку: 
по ринві лізти на другий поверх, сунутись в кватирку, шукать журнал і 
ризикувать кожної хвилини бути пійманим.
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***
 Скрипить, паршива, а все ж таки, спасибі, не ламається. Здається, 
вже дашок під вікнами другого поверху? Ну, тепер не страшно.
 А раптом якийсь ідіот зачинив кватирку на ніч!
Масюченко стає лівою ногою на дашок, правою рукою обнімає ринву і 
одкидає тіло назад: одчинена! Густо чорніє один рівний чотирикутник се-
ред інших матово-темних.
 Перехиляючись всім тілом вліво, Масюченко витяга ліву руку і 
кінчиками пальців хапається за раму кватирки. Є! Підсунувшись ногами по 
дашку, він всуває голову в кватирку, намацує защіпки, одмикає і тоді просто 
одчиняє вікно.
 В учительській темно, тихо і пахне так само тютюном, книж-
ками, як і в їхній учительській. І так само тут таємно й страшно, як 
в церкві в алтарі. Купа розкиданих по столі журналів. Руки трусяться, 
щоки горять, щось на нозі болить, здається, врізався бляхою ринви. А 
тут ще сірнички не запалюються, стрибають, як п’яні. У, з яким стра-
шенним шипінням засвітився, мабуть, аж у директриси чутно. «Жур-
нал... VII класу». К чорту! «III класу». К чорту! Як на злість, всі лізуть 
під руку, тільки не той, що треба.
 Сірник гасне. Масюченко витирає піт рукавом, спочиває, тяжко 
дихає і знов світить. Ну, нарешті! Ану, є її прізвище? «Агафонова... Варва-
ренко... Ага! Грабовецька – Закон Божий»...

***
 – Ну, брат, я тобі скажу, це була тепленька справа. Перш усього 
проклята ринва зломилася.
 – Та ну?! Як же ти виліз?
 – По рогачках! Як на руках по драбині. Потім – уяви собі! – кватир-
ка була зачинена! Ну, тут я не довго думав – як рвонув вікно, так і вилетіло 
к чорту. Думав, усі сторожі збіжаться на тріск. Ну, добре, влізаю тихенько. 
Темно, чорт, не видно нічого. Тільки зібрався засвітить сірника, аж чую – 
щось іде по коридорі. Що його робить? А що як в учительську? Ну, думаю, 
все одно, раз мати породила, раз і помирать, а без журнала не піду звідси. 
Не тікать же мені, правда?
 – Розуміється! Ну?
 – Ну, став я за дверима, лице зав’язав хусткою, тільки очі видно. 
Стою. В руки взяв свого ключа од воріт, неначе револьвера. Чую, зупиняється 
коло самих дверей. Одчиняє двері: брат директриси! З свічкою, в пантофлях 
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на босу ногу, в губах цигарка. «Стій! Ні з місця!» – і прямо в морду йому 
наставляю ключа, як револьвера. Якби ти бачив його фізіономію! Роззявив 
рота, цигарка випала, очі вирячив. «Став свічку на стіл!» Поставив. Шукай 
журнал V класу!» Давай він шукать. Хапається, сопе, труситься та все скоса 
зирка на мене, чи не застрелю його ззаду. Одна пантофля од переляку спа-
ла йому з ноги, і він все ловить її ногою й не може піймать. А нахилиться 
боїться. Ну, знайшов. «Дякую, – кажу, – а тепер марш звідси і ніколи нікому 
про це ні слова, бо на другий же день будеш убитий». Він задом-задом до 
дверей. Пантофля зовсім спала з ноги, але він не взяв її, а так з босою ногою 
одною й виліз задом у двері. Я журнал під сорочку, поясом прив’язав, до 
вікна, вхопився за гілляку акації, розмахнувся і повис. А потім швиденько 
по ній на руках, на руках до стовбура, а тоді вже по стовбуру на землю. Ну, 
штани подер к чорту всі. О, дивись!
 Дійсно, і вище коліна, і нижче коліна шматками висіло м’ясо 
бідних новеньких штанів, після корови зроблених.
Крупичка мацає, не вірить, хмикає, але ж журнал справді є, лежить на гру-
дях і животі Масюченка, випинається ребрами. Факт!
 – Гайда, Крупичко, зараз же вкинемо Діні в вікно. Вона спить з 
розчиненою кватиркою. Га?
 Крупичка вагається.
 – Так треба ж повидирать сторінки з її прізвищем?
 – Ну, та що! То й давай зараз повидираємо. Складемо гарненько 
вчетверо, перев’яжемо мотузочком і вкинемо в кватирку.
 – Гм! Ще хтось побачить, як ми будемо видирать на вулиці.
 – Та хто побачить? Станемо собі під ліхтарем та й повидираємо. 
Гайда! Ти уяви собі, що то за радість їй буде: прокидається, дивиться: на 
столі всі її двійки. Га? Смалим! Он під тим ліхтарем і ставаймо! Нікого 
нема.

***
 Молодий, умитий, ще добре не висохлий ранок. Оприсканий па-
хощами бузку, з золотими кучерями, з довгими віями блакитних очей, з 
веселим щебетом горобців на устах. Як не посміхнутись до його, до себе, 
до всіх стрічних? А надто коли дома в грубці сірою купкою лежить тільки 
попіл від усіх двійок, коли поруч іде той, що ради неї зробив таке сміливе 
геройство, коли вся гімназія сьогодні від жаху, радості, дивування й люті 
буде колотитись, як скажена, і ніхто-ніхто, крім неї та нього, не знатиме, хто 
то зробив і для чого. Для неї!
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 І коли Крупницький, немов ненавмисне, торкається рукою руки 
Діни, вона не одсуває руки, і обоє йдуть тихенько мовчки, неначе зліплені в 
тому місці, боячись зломитися. А зелені очі тепло, лукаво й ніжно косяться 
на тонку акуратну чистеньку постать героя.
 І коли з бокової вулички напереріз їм з’являється присадкувата, 
широкоплеча постать Масюченка з подертими, сяк-так зашитими шта-
нами, в якихось рудих плямах на грудях, така нечепурна, неохайна, обоє 
рознімають руки, і їм стає страшно, що Масюченко підійде до них.
 Але він тільки червоніє весь за свої штани, швиденько уклоняється, 
спішить перерізати дорогу й утекти від поглядів Діни.
 Увечері ж Діна сміється лоскотливим грудним смішком, щурить 
очі, загадково, лукаво, обіцяюче посміхається, і посмішка її бризкає чимсь 
солодко-хвилюючим, чимсь більшим, ніж радість за знищені двійки.
 Масюченко ховає свої латки на колінах, боїться вставати, щоб не 
видно було рудих од іржі плям на блузі і з усіх сил мовчить.
Мовчать і Діна з Крупницьким про подію з журналом. І тільки час від часу 
Діна раптом, немов щось згадавши, стрепенеться і, не стримавши радості, 
нахиляється до Крупницького і лукаво-лукаво почне:

Стелися, барвінку, низенько.
Присунься, козаче, близенько...

 Почне й чогось обірве, замовкне, затихне, неначе одразу заснувши. 
І Крупичка сидить теж так якось чудно, непорушно. ї десь не видно Діниної 
правої, а Крупиччиної лівої руки. А потім обоє чогось ніяковіють, сміються 
й скоса поглядають на Масюченка. Розуміється, Діна сміється з його по-
дертого, брудного, непристойного вигляду. їм ніяково за нього, соромно 
і смішно. Коли хмара закриває місяць і стає не так видно, Масюченко 
встає, швиденько, заклопотано прощається і йде з садка. Його не пита-
ють, чого він так швидко йде. А коли він виходить за хвіртку, в садку під 
осокором чується знову ніжно, лукаво і голосно:

Стелися, барвінку, низенько.
Присунься, козаче, близенько...
Ще, ще, ще, присунься ще ближче.

 Самотній прогнаний паж на небі, вийшовши з-за хмари, 
проводжає тужними некліпаючими очима присадкувату постать в поде-
ртих штанях і сумно-ніжно посміхається.
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ВХІД У ЖИТТЯ 
БЕЗ  «ТАБУ» І «НЕ МОЖНА» 

 

 Дитяча література – це вхід дитини у життя. Отож він повинен 
бути якомога просторнішим, без перепон і без завад. А такими завадами 
і є усякі «табу», усякі «не можна», усякі «будь такий, а не такий»…

В. Бичко
 
 Але де межа, за якою вже стає шкідливою ота безхмарність, 
ота безтурботна святковість настрою дитячої книжки? Коли вона вже 
починає виховувати безтурботність як рису характеру, починає виховува-
ти полегшене, споживацьке ставлення до життя?

В. Нестайко

***
 Активне дослідження творчого доробку В. Винниченка роз-
почалося саме з оповідань та новел письменника, тобто «короткого 
жанру» або «малої прози», яким дослідники приділяли більше уваги, як 
справедливо відзначила Н. Крутікова, ніж драматургії чи романістиці, 
що пояснюється, по-перше, доленосною визначальністю «початку» 
Винниченка-письменника саме з оповідань  далекого вже 1902 року 
(за визначенням І. Денисюка, «у сторічному поході української новелістики 
[…] молода соковита проза Володимира Винниченка займає гідне місце 
в ар’єргарді, який є водночас авангардом у нових мистецьких пошуках 
ХХ сторіччя»); по-друге, його «другим представленням» (М. Мольнар) 
українській діаспорі у формі добірки оповідань по смерті митця; і по-
третє, обє’ктивним фактором оперативності оприявнення невели-
ких за обсягом творів на батьківщині з остаточною «реабілітацією-
поверненням» письменника у 80-х рр. минулого століття. 
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1
 Мала проза В. Винниченка потрапляє в поле зору багатьох 
літературознавців, серед яких О. Брайко, І. Денисюк, І.  Дзеверін, 
М.  Жулинський, Л. Йолкіна, О. Ковальчук, Л. Мацевко, В.  Панченко та 
ін.. Незважаючи на незначний обсяговий показник «короткого жанру» у 
доробку письменника, більшість учених схильні вважати оповідання й 
новели В. Винниченка особливо яскравою демонстрацією його художніх 
здобутків. 
 Вражаючи читача розмахом тематики і багатством типажу (впо-
льованим – за В. Винниченком – «людським матеріалом»), змальовуючи 
широку панораму українського «низового» життя, письменник створює 
конфліктність соціальних явищ і героїв, породжених новими історичними 
обставинами: сюжети вихоплюються з реальної дійсності. В. Панченко 
групує твори прозаїка за двома основними характеристиками: соціально-
психологічні оповідання («Суд», «Голод», «Контрасти», «Студент», 
«На пристані», «Салдатики!») та оповідання з ослабленою соціальною 
колізією, але посиленим психологічним завданням («Момент», «Федько-
халамидник», «Кумедія з Костем», «Терень», «Чудний епізод»). При 
цьому вчений зауважує, що поетика короткого жанру в обох випадках 
зберігає стабільні прикмети, серед яких, по-перше, динамічна фабула 
(в основі оповідань незвичайні історії, каскад подій, інтрига, неймовірні 
пригоди: безфабульних оповідань у В. Винниченка практично немає); по-
друге, наявність здебільшого трагічних фіналів; по-третє, карколомні по-
вороти життєвих доль; і нарешті, парадоксальність метаморфоз. Сучасні 
дослідники наголошують і на такій особливості Винниченкового «ко-
роткого жанру», як парадоксально-контрастне зображення – провідний 
жанрово-композиційний прийом, художня засада монтажу змальованих 
явищ і творення характерів у новелістиці письменника.  
 Всупереч загальноприйнятому дослідниками ранньої прози 
В. Винниченка потрактуванню її здебільшого як оповідань, І. Дени-
сюк, завважуючи авторські жанрово-визначальні дефініції («повість», 
«оповідання», «нарис», «малюнок» (інколи «з натури»), «виривки з 
щоденника» тощо), за об’ємом та композиційною структурою виділяє 
передусім повість («Краса і сила», «Заручини», «Голота», «Дрібниця», 
«Олаф Стефензон»), оповідання, новелу та фрагментарні форми 
(нарис, ескіз, етюд, образок, поезія в прозі). Розглядаючи жанрову 
класифікацію Т. Денисюк (дослідниця додала до перелічених вище 
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«спогад, психологічну студію, гумористично-сатиричне оповідання, 
оповідання-настрій,-портрет») з позицій підлягання їх неореалістичному 
аналізу, Л. Рева наголошує на «кентавричних формах» (В. Фащенко) 
ранньої прози В. Винниченка, що «позначили різноплановість стильово-
го характеру, в основі якого помітне поєднання двох, а можливо й більше 
стильових ознак». Хоча розмаїття новелістики письменника, на переко-
нання дослідниці, за жанровим визначенням поєднується в цілісну си-
стему «спільними ідейно-проблемними настановами». 
 Осібно І. Денисюк розглядає, споріднену з модерністською 
поезією в прозі та символістськими візіями, «різдвяну казку» «Дим», 
яка засвідчила неприродність символічного мовлення автора, проте, на 
думку дослідника, «цей символіко-алегоричний фрагмент може служи-
ти заспівом до всієї творчості Винниченка, яка відбила пафос високих 
поривів, надію і розчарування, фатаморганність ілюзій його доби».  
 Разом з тим дослідники наголошують на відображенні в ранніх 
оповіданнях мистецького протиріччя: з одного боку, в них відчутний 
«тиск» традиції, з другого  –  спроби її «латентної критики» (В. Панчен-
ко, С. Присяжнюк) і прагнення звільнитися від «штампів і шаблонів […] 
прози І. Нечуя-Левицького». 
 Проте, це не було «стрибком» від старого до нового реалізму, – 
творчість В. Винниченка означила перехід до неореалізму (за Ф. Бруно 
«новий реалізм – це концепція світу, яка виходить із Нового мислення. 
Він проголошує звільнення від догм та ідеологій») в українській прозі, 
збагаченій здобутками новелістики митця.  Вносячи у свої твори макси-
мум суб’єктивного елементу в порівнянні з попередниками, засвоївши 
від них колорит і техніку пластичності зображення й мову рельєфності 
деталей, В. Винниченко творить «вихруватість настрою, величезний 
динамізм, азартність і якесь ноздрьовське панібратство, поклепування 
усіх по плечу». За спостереженням О. Гнідан та Л. Дем’янівської, пись-
менник значно драматизував свої твори, поглиблюючи психологізм зо-
браження діалогами, прямою мовою персонажів, присутністю наратора-
автора, видозміненими «таким чином, що можна було показати внутрішнє 
життя людини «відкрито»». Щодо діалогів у малій прозі В. Винниченка, 
то їх справедливо вважають «предтечею драматичних творів митця».
 Утім, віддаючи належне майстерності Винниченка-
письменника, не варто забувати й про те, як В. Винниченко дивився на 
призначення літератури: революціонер-практик, наголошує В. Панченко, 
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він і творчістю своєю прагнув втручатися в життя, щоб змінювати його, 
тому ніколи не  акцентував увагу на самоцінності мистецтва; письмен-
ник  залишався на позиціях народників: творчість для нього є свідомим 
служінням народу, а література має виконувати функції соціального пе-
дагога. 

2
 Твори В. Винниченка про дітей і для дітей назвати визначальни-
ми для митця у блоці «короткого жанру» було б, звісно, перебільшенням, 
але й визнавати їх периферійними немає підстав. І хоча літературознавці 
приділяли їм певну увагу на рівні оглядових праць, оповідання 
1910-х  рр., а також новели зі збірки «Намисто» (1924-1928), на пере-
конання С. Присяжнюк,  «цілком заслуговують на окреме дослідження, 
оскільки їх роль і в творчості письменника, і в історії української дитячої 
літератури вельми значна».
 Однак, факт залишається фактом – культові на сьогодні «Федько-
халамидник», «Кумедія з Костем», «Бабусин подарунок» і згадуване вище 
«Намисто» довгий час залишалися поза серйозними літературознавчими 
зацікавленнями, що пояснити не складно: поява свого часу оповідань про 
дітей в контексті провідних соціально-філософських та мистецьких шу-
кань В. Винниченка – явище, на думку дослідників, «вельми несподіване». 
Думка слушна, оскільки діти у творах письменника здебільшого висту-
пали якщо не приводом, то дієвим засобом руйнації раціонально вибудо-
ваного світу носіїв «нової моралі». Тим принаднішим стало дослідження 
цієї складової творчого набутку письменника, зокрема в контексті вико-
ристання засобів і прийомів художнього мовлення з арсеналу «дорослої 
прози», компаративного аналізу ряду творів аналогічної тематики 
класиків української та зарубіжної літератури (Ч. Діккенса, наприклад) 
з метою конкретизації новаторських практик В. Винниченка і т. ін.. 
 Зважаючи на авторитетну заувагу І. Качуровського щодо 
неможливості зараховувати до дитячої літератури усі твори, де 
«протагоністами виступають діти», одразу маємо наголосити: загально-
вживаний термін «дитяча література» у даному випадку має опозиційний 
вияв «оповідання для дітей»/«оповідання про дітей», що потребує бо-
дай орієнтовного вирішення. До того ж, до останнього названого варіанту 
схильні й материкові дослідники творчості В. Винниченка (О. Гольник, 
Т. Денисюк, Л. Золотюк, С. Присяжнюк, Н. Скобелєва-Сологуб та ін.).
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 Комплекс «дитячих оповідань» В. Винниченка  активно 
досліджували Л. Богачевська, Л. Дем’янівська, С. Крижанівський, Л. Ма-
цевко, І. Одинець, С. Присяжнюк,  А. Ситченко, Н. Скобелєва-Сологуб, 
Т. Яценко та ін. як в літературознавчому розрізі, так і в прикладному – 
для створення освітянської методології вивчення творчості митця. Так, 
О.  Ковальчук в методичних рекомендаціях до вивчення ранніх оповідань 
зосереджує увагу на рецептивному заглибленні «не стільки в минуле, 
скільки в загальнолюдське», О. Чепурко використовує порівняльний аналіз 
творів В. Винниченка і Б. Грінченка, що окреслює літературознавчу й 
освітянську парадигму загалом: потужність відображення дитячого світу 
сукупно з  досконалою літературною технікою ставлять твори письменни-
ка про дітей в один ряд із доробком означеного жанру класиків вітчизної 
літератури – М.  Коцюбинського, В. Стефаника, С. Васильченка та ін.. 
 Серед монографічних досліджень необхідно згадати тверджен-
ня про вписаність неоромантичної стильової домінанти «Намиста» в 
контекст раннього українського модернізму (О. Брайко), а в контексті 
Винниченкової прози загалом – як художню  апробацію  моделей 
утопічного дискурсу (О. Гожик), чому підпорядковуються провідні риси 
індивідуального стилю письменника (Л. Йолкіна). 
 Характерною ознакою «короткого жанру», надто  ранньої 
новелістики, як зазначалося вище, є гостра соціальна конфліктність. 
Вона ж постає невід’ємною складовою оповідань про дітей і для дітей. 
Герої «Намиста» та інших творів  – наймичка Санька і Ланка («Віють 
вітри, віють буйні…», «Ой випила, вихилила…»), син міського проле-
таря Федько («Федько-халамидник»), панські пастушки Гудзь і Комар 
(«Гей ти, бочечко…»), байстрюк Кость («Кумедія з Костем»), школяр-
протестант Льоня і його друг Сашко («Та немає гірш нікому…»)  та ін. 
– живуть і формуються, тобто виявляють себе як особистості, в жорсто-
ких реаліях соціальної дійсності. В. Винниченко моделює, за визначен-
ням А. Гурбанської, драматично-трагедійні долі дітей і визначає «такі 
архетипні концепти, як жаль, співчуття, милосердя, співпереживання». 
Разом з тим, О. Гольник підкреслює проведення автором паралелей між 
дітьми різних соціальних прошарків з метою показу «соціальної прірви, 
яка існує в суспільстві», соціальної й психологічної незахищеності ма-
леньких героїв.
 Дослідники зауважують, що просторово-часові межі оповідань 
про дітей В. Винниченка ті ж самі, у яких проходило дитинство 
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письменника й політичного діяча. Усі чинники, відомі самому Вин-
ниченку (вплив соціального оточення, мораль вуличного середови-
ща, коло друзів і динаміка стосунків в ієрархічних дитячих групах), 
формують «комплекс бешкетника», який простежується в більшості 
оповідань письменника (В. Панченко, В. Марко, С. Михида, Н. Паске-
вич та ін.). О. Гуцало акцентує увагу на творчій манері змалювання 
характерів та розваг малолітніх героїв В. Винниченка, ніби «вони є 
продуктом власної «пам’яті дитинства», а не тільки витвором уяви до-
рослого митця». 
 Розглядаючи збірку «Намисто» як ліричний малюнок дитинства 
з виразно акцентованим естетичним надзавданням у порівнянні з іншими 
творами, в яких домінантними постають соціалізація та соціальний 
конфлікт героїв зі складною психологічною колізією («Кумедія з Костем», 
«Федько-халамидник»), О. Гольник, поряд з показом процесу дитячого 
самоствердження (ініціації), визначає топографічну локалізацію подій як 
об’єднувальну рису низки оповідань названої збірки, що дає можливість 
реконструювати світ рідного міста дитинства та юності В. Винниченка. 
 Герої  В. Винниченка, діючи з повною віддачею та щирою 
почуттєвістю, наче випробовують життя, щоб засвідчити силу духу, 
«вдовольнити тугу за героїчним ореолом». Тому незвичність характеру, 
поведінки і вчинків винниченківського Федька В. Панченко та С. При-
сяжнюк характеризують саме з таких позицій.
 Вагомий штрих до пояснення особистості бешкетників В. Вин-
ниченка додає В. Марко, який наголошує, що екстравагантні вчинки є 
«компенсацією глибоко загнаного в підсвідомість відчуття ущербності», 
а внутрішня вичерпаність сублімується в зовнішню активність, 
невпевненість – в акцентовану рішучість.
 Водночас, на думку Г. Клочека, оповідання про дітей В. Винни-
ченка мають вагомий гуманістичний зміст і відповідають одному з голов-
них оціночних змістових критеріїв художності – «правдивості й глибині 
художнього зображення дійсності».
 Якою є, наприклад, класична інтерпретація образу Федька? 
Автор оповідання змальовує свого бешкетливого героя з відвертою 
симпатією. З таких, як Федько, виростають герої, захисники, лідери; з 
Толиків – нікчеми, боягузи і зрадники. Проілюструємо ці характеристики 
подальшим  коментарем Н. Паскевич:  «Мені доводилося спостерігати, 
як на цей твір реагує п’ятирічна дитина; Толя виявлявся абсолютно по-
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ганьбленим – Федько викликав захоплення і сльози». Дозволимо собі ще 
одну цитату з розвідки літературознавця, яка на сьогодні є домінуючою в 
оцінці образу Федька: «Вчинок Федька – то подвиг маленької Людини, ха-
рактер якої виписано з великою художньою переконливістю […] …секрет 
успіху твору базується на його безперечному автобіографізмі, на тому, що 
свого Федька Винниченко писав…із себе». І далі, у творі про «маленького 
апостола» простежуються проблемні питання «дорослої прози» В.  Вин-
ниченка: опозиція «краси і сили», «жертовна готовність узяти на себе 
гріхи інших», засада «чесності з собою».
 Г. Клочек стверджує, посилаючись на авторитет академіка 
Потебні, що «цілісність окремого образу можлива в тому разі», коли він 
відображає загальноприйняту істину: «Все правильне – закінчене, по-
милкове – ні». Образ Федька – викінчений? Чи, можливо, автор навмисне 
вдається до створення мортальної розв’язки, оскільки далі – глухий кут 
під назвою «горьковщина», що зовсім не імпонувало амбітному письмен-
нику В. Винниченку?
 Федько стоїть НАД соціумом і водночас Є його частиною, а 
хлоп’яча ватага, зрештою, також не така вже й ідеальна. Хто ж, як не 
вони, віддані васали то жорстокого, то милостивого сюзерена, щод-
ня зраджують Лідера, виправдовуючи свої вчинки впливом чи навіть 
примусом Федька?  І хто ж, як не вони, вже наступного дня, немов за 
казковим сопілкарем, знову вирушають за Федьком до нових бешкетів-
пригод? Чи може, хлопцям імпонує Федькова незалежність, імператив 
фізичної сили в поєднанні з великодушним «всепрощенням»?  До 
того ж, вся околиця знає, що Федька нерідко жорстоко карають за 
його бешкети. А герой, який звідав тілесних покарань, у свідомості 
близьких завжди є іманентно позитивним попри всі його недоліки. 
Федько ніколи не бреше, але ніколи нікого й не зраджує. Бачимо в дії 
своєрідний сицилійський «закон омерта» – мовчання за будь-яких об-
ставин. Власне, ця риса характеру героя – складова його іміджу. По-
слуговуючись кримінальним сленгом, Федько живе і діє «за поняття-
ми». Перша й остання брехня в оповіданні щодо ситуації з Толиком, 
це теж імідж героя, його правила гри. І якби Винниченко не вигадав 
мортальної розв’язки (чим оповідання, до речі, не подобалось Є. Чи-
каленку), ми безперечно зустріли б нашого героя серед босяків Сонго-
рода, а можливо, за законами соцреалізму, він пройшов би шлях того 
ж горьківського Павла Власова. Загалом, і поведінка Федька, і сліпе 
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підкоряння його волі хлоп’ячого гурту, і прагнення Толика приєднатися 
до нього, ба навіть верховодити, пояснюються інтригою й магнетиз-
мом забороненого – загальнолюдською категорією, якій підлягають не 
лише персонажі-діти, але й дорослі, і не лише в художньо-мистецькому 
просторі, а й в реальному житті. 
 Змальований в чорній тональності Толик, за висловом В. Марка, 
хлопчик «дрібної й підленької душі». Діти, як і письменник Винниченко, 
характеризуються більшим максималізмом: Толик – підлий, до гротеску. 
І зайвим буде наголошувати, що його підлість продиктована й виправда-
на не провокаціями Федька, а соціально-майновим становищем батьків, 
а відтак і його самого. Щодо протистояння опозиційної пари Федько/То-
лик, то в даному випадку рушієм стосунків є ще й ревність до лідерства. 
Федько нізащо не поступиться першістю, оскільки бути лідером – його 
внутрішня суть. Толику ніколи не бути лідером, оскільки лідерство не ку-
пиш.
 Ми розуміємо, що бешкетування Федька, на відміну від 
«причесано-прилизаної» поведінки Толика, є станом душі героя, до 
того ж не вимушеним, а природним, це його самість, яку він повсяк-
час утверджує. Виникає лише питання, чи варта вона, отака самість, 
наслідування?
 Спробуймо оцінити кульмінацію твору виважено і тверезо за 
системою своєрідних питань-відповідей. По-перше, Федько прогулює 
школу і підбиває на це свою ватагу вкупі з хазяйським синком (?). По-
друге, ризикуючи життям і не думаючи про наслідки й реакцію рідних, 
утверджує свій авторитет карколомним переходом через скреслу річку 
(?). По-третє, провокує своєю нерозважливою поведінкою інших, що, 
як виявляється, може мати набагато гірші наслідки (?). По-четверте, по-
рятунок Толика теж у певній мірі суперечливий: з одного боку благо-
родство вчинку, але ж сам і винний в тому, що трапилось, а з іншого – чи 
не додатковий дивіденд авторитету лідера (?).
 Такі й подібні питання виникають у процесі й після прочитан-
ня творів В. Винниченка навіть сьогодні, в нашу електронно-космічну 
добу. Формат книги не дає змоги дати розгорнуті відповіді на ту силу-
силенну питань, що їх адресує письменник як юнацькому загалові, так 
і через дитячі-не-дитячі колізії своїх творів дорослим читачам. Але од-
ним із достеменно перевірених азимутів на цьому шляху є пропонована 
у форматі книги наукова розвідка Світлани Присяжнюк.
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3
 Аналіз проблем психологізму, характеротворення в дитячій 
прозі відкриває можливість глибокого пізнання творчої індивідуальності 
письменника, його стилю, закономірностей процесу художнього осяг-
нення людини. Крім того, частина дитячих оповідань В. Винниченка 
вивчається в загальноосвітній школі, що дозволяє розширити й суто 
практичний аспект дослідження. Все це, разом з об’єктивною потребою 
осмислення проблеми психологізму як у теоретичній, так і в конкретно-
індивідуальній площині, зумовлює актуальність означеної теми.
 За об’єкт дослідження автор монографії взяла увесь масив 
дитячої прози В. Винниченка від оповідань «Кумедія з Костем» (1910), 
«Федько-халамидник» (1912), «Бабусин подарунок» (1913) до збірки 
«Намисто» (1924), яка завершувала, за періодизацією М. Зерова, другий 
період творчості письменника. Вперше до аналізу залучено й оповідання, 
які з’явилися друком уже після смерті В. Винниченка («Білесенька», 
«Стелися, барвінку, низенько…»). Принагідно зауважимо: названі 
оповідання включено до рубрики  «Віднайдені твори – Scripta manent», 
оскільки ці Винниченкові перлини опубліковані зусиллями  винниченкоз-
навця В.  Панченка та його аспірантки С. Присяжнюк у збірці оповідань 
письменника «Кумедія з Костем».  А також нагадаємо, що з доробком 
дослідниці уважний читач уже познайомився в основному томі (стат-
тя «Концепція образу дитини у творчості В. Винниченка») та в першій 
супутній книзі у рубриці «Науково-методична палітра» (статті «Види-
ма «мова душі» дитини», «Нарація як форма вияву психічних станів 
персонажів»), що забезпечує, з одного боку, тематичну неперервність 
Винниченкового циклу, а з другого –  зацікавленість даним виданням.
 Предметом же аналізу став художній психологізм дитячої про-
зи письменника, його еволюція, зумовлена загальнолітературними і 
суб’єктивно-авторськими чинниками; форми психологічного зображен-
ня, а точніше – конкретні засоби відтворення внутрішнього світу героїв: 
портрет, внутрішній монолог, невласне пряма мова, монолог, діалог, 
психологічний пейзаж, художня деталь і т. ін., що  й дає в результаті 
можливість послідовно простежити розвиток української дитячої 
літератури від Марка Вовчка до В. Винниченка, утверджуючи думку про  
поетику художнього пізнання світу дитинства в малій прозі митця як 
симбіозу літературної традиції та модерних новацій. 
 У першому розділі книги  «Стан наукової інтерпретації дитячої 
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прози Володимира Винниченка» встановлюється рівень розробки 
заявленої теми. Авторка розглядає полемічні інтенції письменника щодо 
української літературної традиції, в якій В. Винниченка не влаштовувала 
надмірна описовість, етнографічний побутовізм, розстановка персонажів 
за контрастною, «чорно-білою» ознакою. Поряд із прозаїками «нової» 
школи обсервації життя й «самовиразу», В. Винниченко вибудовував 
модерні моделі художнього мислення. Для цього розглядається  типологія  
художнього психологізму, засоби, форми та прийоми його виражен-
ня. Визначено, що психологія характеру в дитячих оповіданнях митця 
розкривається у вчинках, міміці, жестах героїв, діалого-монологічному 
мовленні, невласне прямій мові, авторській позиції.
 Наступні розділи книги присвячені безпосередньому аналізу 
найбільш характерних засобів психологізму, використаних у дитячих 
оповіданнях. Увага зосереджена на портреті. Авторка з’ясовує, що в ди-
тячих оповіданнях В. Винниченка домінує динамічний (за класифікацією 
О. Білецького) тип портрета. Особливістю портретування дитячих 
оповідань є портретні деталі, які автор або «роззосереджує» по всьо-
му оповіданню, або «закріплює» за персонажами деякі постійні риси, 
вирізняючи їх для того, щоб не втратилась портретна індивідуальність 
героїв. У оповіданнях зустрічається також колористичний портрет з 
домінантою семантики кольору. Надзвичайно важливою для створення 
характеру персонажів є роль жестів, міміка, пози, рухи, жива «мова» 
очей. 
 Відносини «пейзаж – людина» в дитячих оповіданнях бу-
дуються В. Винниченком на принципах так званого психологічного 
паралелізму – контрастного протиставлення або зіставлення картин при-
роди з душевним емоційним станом дитини. Також авторка розглядає 
найбільш суттєві мовленнєві форми вираження характерів: діалог, моно-
лог, внутрішнє мовлення (невласне пряме мовлення і внутрішній моно-
лог) тощо.
 Власне, «Дитячий ареал» не потребує розлогої характеристики, 
оскільки створений доступно й цікаво, що обумовлюється, очевидно, не 
винятково кабінетним стилем дослідження Світлани Присяжнюк – кан-
дидата філологічних наук, але й реальним досвідом педагога-практика, 
що повсякчас несе рідне слово молодим поколінням прийдешнього.

Т. Яровенко
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ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО:
АРЕАЛ ДИТИНСТВА

 У художньому пізнанні світу дитинства чітко простежується 
закономірність: зацікавлення дитинством виникає лише на певному 
етапі індивідуального й соціального розвитку і відображає історію на-
роду, його ментальність.
 У давній українській літературі практично відсутній інтерес 
до світу дитинства, образи дітей схематичні, показані переважно як 
об’єкти виховання.
 У кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. почалося формування першо-
го покоління національно свідомої української інтелігенції. Вона стала 
декларувати свої суспільні потреби, висувати нові принципи навчання 
й освіти. Одним з центральних питань у полі її зору було виховання мо-
лодого покоління і створення національної школи. Звідси – її увага до 
літератури для дітей, дитячого читання, навчання засобами рідного 
слова.

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 
ВІД ДИДАКТИЗМУ ДО ПСИХОЛОГІЗМУ

 Проте шлях до втілення цієї мрії в життя був надто склад-
ним і довгим. Тоді в межах Російської імперії лише два-три відсотки 
українського населення було письменним, на Україні не існувало жодної 
школи з рідною мовою навчання. У цих умовах, здавалося б, заходи 
демократичної інтелігенції навколо проблем освіти, літератури для 
дітей та юнацтва були марними.
 У колах реакційної, шовіністичної критики переважала дум-
ка про недоцільність розвитку «малоросійської» літератури і мови. 



316

ЧАСТИНА  ДРУГА

Але українські передові діячі, письменники рішуче демонструють той 
дух, що кликав до поступу й національного відродження. Виражаючи 
загальні настрої літературної громади, М. Шашкевич ще 1854 року пи-
сав: «Література є постійною потребою всього народу. Основна мета її 
і завдання – ширити освіту серед усього народу аж до окремих його 
представників!» [8, 113].
 У дошевченківський період на Україні більшість літературної 
періодики видавалася російською мовою. Але на її сторінках дру-
кувались такі статті й твори, які пробуджували до життя українські 
культурні сили, порушували питання розвитку дитячої літератури. 
Наприклад, у Харківському журналі «Украинский вестник» 
(1816 – 1820) був відділ дитячого читання. На сторінках цього часопи-
су було надруковано байку П.  Гулака-Артемовського «Пан та Собака», 
статтю Г. Квітки-Основ’яненка «Супліка…». Для розвитку української 
дитячої літератури мали значення публікації в «Українському журналі» 
(1824 – 1825) з питань рідної мови і фольклору.
 Виробленню нових рис в українській дитячій літературі, а на 
цій основі вихованню національної гордості читачів сприяли праці 
з історії рідного краю та фольклорні видання. Маємо на увазі появу 
«Истории Малой России», Д.М. Бантиш-Каменського, «Історії русів» 
невідомого автора, збірок М.О. Максимовича «Малороссийские песни» 
(1827), «Украинские народные песни» (1834), «Сборник народных укра-
инских песен (1849). Своєрідним посібником з історії козацтва стали 
шість випусків І. Срезневського «Запорожская старина» (1833 – 1838).
 Українська дитяча література дошевченківського періоду виро-
била самобутню жанрово-стильову систему. Скажімо, переважаючою 
тенденцією в тогочасних віршованих творах було використання їх ав-
торами традицій усної народної творчості та бурлеску (зокрема поема 
І.Котляревського «Енеїда», окремі фрагменти якої з часом ввійшли до 
багатьох дитячих читанок).
 У цей же період змінюється та набуває нового характеру і жанр 
байки, адресованої дітям. Здебільшого, тепер вона віршована. Її сюже-
ти мають виразно громадянське спрямування, бо в них порушуються 
актуальні питання виховання, навчання, моралі та етики. Та й головни-
ми героями виступають сучасники – школярі, їхні батьки, вчителі. Для 
прикладу назвемо байки Є. Гребінки «Школяр Денис», «Хлопці», Л. Бо-
ровиковського «Петрусь», П. Гулака-Артемовського «Батько та син», які 
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просякнуті українським фольклором і національним колоритом.
 Набуттю тогочасною українською дитячою літературою нової 
якості сприяло її літературно-критичне осмислення. Принагідно вже 
зазначалось, що цих питань торкались І. Котляревський, Є. Гребінка, 
М. Шашкевич, Л. Боровиковський. Г. Квітка-Основ’яненко. Так, 
останній з них вважав, що шлях митця слова до народності, реалізму та 
національної самобутності лежить через вивчення ним життя простого 
народу. У листі до видавців «Русского Вестника» Г. Квітка-Основ’яненко 
засвідчив, що прототипів для своїх героїв він брав «у середовищі про-
стих людей… Якщо помічу щось таке, пишу; от і виходять мої Марусі, 
Оксани, Мирони, Сотниківни і т.п. і т.п.» [3, 98].
 Навіть стислий огляд деяких граней нової української дитячої 
літератури дошевченківського періоду переконує в тому, що вже тоді був 
підготовлений ґрунт для переходу її до нової, вищої якості. І це сталося 
з появою Т.Г. Шевченка.
 Творчість Т. Шевченка вивела українську літературу на світові 
обшири, визначила її подальший шлях. Увійшовши до дитячого читання 
(вірші про матерів, дітей, пейзажна лірика), вона збагатила літературу 
для дітей ідеями народності й демократизму, досконалими художніми 
формами. «Книгою народу» став «Кобзар» Т. Шевченка.
 Російський царизм неухильно провадив політику великодержав-
ного шовінізму. Царський міністр Валуєв твердив, що «ніякої української 
мови не було, нема і бути не може». «Положення про початкові народні 
училища» 1864 р. і 1874 р. забороняли викладання в школах будь-якими 
іншими мовами, крім російської. Заборонні акти 1863 і 1876 рр., спрямовані 
проти української мови, не дозволяли також друкування нею літератури для 
дітей. Але в народі жила потреба національного самопорятунку. У другій 
половині ХІХ століття з ініціативи і за кошти трудящих виникають школи 
грамоти, де поряд з творами прогресивних російських письменників учні 
знайомляться з поезією Т. Шевченка й І. Котляревського, прозою Г. Квітки-
Основ’яненка. У школах на Україні з маси російських підручників 
виділялися багатим змістом, прогресивними ідеями, передовою методикою 
«Родное слово» і «Детский мир» К. Ушинського. Низку оповідань видатно-
го педагога, що народився і виріс на Україні, було присвячено українській 
тематиці. Виникають й українські школи, які діяли в Київській, Полтавській 
і Подільській губерніях. Проте влада закривала їх.
 У 1860-1870-і роки з’являється ціла бібліотека української 



318

ЧАСТИНА  ДРУГА

навчально-художньої літератури: «Букварь южнорусскій» Т. Шевченка, 
«Граматка задля українського люду» М. Ященка, «Українська абетка» 
М. Гатцука, «Граматика» П. Куліша, «Українська граматка» Л. Деркача, 
«Домашняя наука» К. Шейковського, двотомний «Букварь южнорус-
ский» В. Добровольського. Факти свідчать, що Шевченків «Буквар» ви-
користовувався не лише в недільних школах, а й у звичайних, де він мав 
більший успіх, аніж буквар, виданий Синодом. 
 Традиції Т. Шевченка в галузі дитячої літератури продовжува-
ли його сучасники і наступники. У цьому контексті слід згадати насам-
перед Марка Вовчка, яка, фактично, є основоположником української 
прози для дітей та юнацтва. Вона автор таких творів різних жанрів, як 
«Народні оповідання», «Рассказы из народного русского быта», «Карме-
люк», «Невільничка», «Ведмідь», «Чортова пригода», «Дев’ять братів і 
десята сестриця Галя» тощо. На її думку, справжній письменник пови-
нен своїми творами насамперед виховувати «здорових, свіжих, міцних 
людей», здатних «поглянути просто в вічі суспільному злу» [1, 396].
Українська дитяча література цього часу значно розширила свої тематичні 
та жанрові обрії. Так, П. Куліш поповнює її поезіями, поемами, байка-
ми, оповіданнями та повістями на історичну та сучасні теми («Няньчина 
пісня», «Чарований ключ», «Настуся», «Щиглик», «Орися» тощо). На 
основі народного гумору і сатири С. Руданський створює співомовки, 
героями яких нерідко виступають діти. У той же час Л. Глібов стає 
класиком української байки, автором талановитих ліричних віршів та 
поетичних загадок для дітей. Як дитячий письменник вельми багато-
гранний і Ю. Федькович (поезії «До школи», «Учіться», байки «Кінь», 
«Горда качка», «Медвідь у пасіці», казки «Чортівська бочка», «Від чого 
море солоне»).
 Проте справі розвитку української дитячої літератури всіляко 
перешкоджала шовіністична політика царизму. Багато прогресивних 
письменників зазнавали політичного переслідування. Їхні твори для 
молоді нівечилися цензурою або зовсім заборонялися. Внаслідок такої 
політики зводились нанівець й українські дитячі періодичні видання. 
Якщо у Росії з 1850 по 1900 рік виходив 61 дитячий журнал [2, 111], 
то – відповідно – на Україні рідною мовою видавалося всього кілька 
журналів та альманахів: «Наша хата», «Веселка», «Приятель дітей», 
«Бібліотека для молодіжі», «Молода Україна», «Дзвінок». На сторінках 
«Дзвінка» друкувалися майже всі тогочасні письменники. Він виходив 
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у Львові і через царський кордон потайки переправлявся на схід, до 
Києва. Започаткований етнографом Володимиром Шухевичем, автором 
знаменитої наукової праці про Гуцульщину, часопис тішив українську 
дітвору до 1914 року, коли вибухнула перша світова війна.
 У різний час редакторами «Дзвінка» були відомі діячі 
української культури – Василь Білецький, Кость Паньківський, Михайло 
Пачовський, Костянтина Малицька, Денис Лукіянович, Андрій Ались-
кевич, Катря Гриневичева, Іван Крип’якевич. Олена Пчілка 1906 року 
заснувала журнал «Україна молода», який видавався з перервами до 
1915 р. Це були, по суті, єдині в Україні періодичні видання, адресовані 
дітям. І хоч художній рівень надрукованих там творів був досить висо-
кий, переоцінювати вплив цих видань на читацьку аудиторію не варто, 
оскільки сама ця аудиторія була невелика.
 Незважаючи на тяжкі соціально-політичні умови, які скла-
лись тоді для української творчої інтелігенції, у 1870 – 1890-х роках 
з’являється ціла когорта національних майстрів художнього слова, які 
визначили новий етап у розвитку дитячої літератури. Так, І. Франко 
здійснив значні художні відкриття в галузі літератури для дітей. Йому 
належать цікаві роздуми про дитячу літературу й читання («Женщина-
мати», «Байка про байку»). Він надавав великого значення вихованню 
молоді, її громадській активності, високим моральним, естетичним і 
гуманістичним рисам, адже «це справа цілої нашої будучини» [6, 209].
 Поштовхом до активізації діяльності І. Франка у сфері освіти 
й дитячої літератури був приклад його вчителя і наставника М. Дра-
гоманова. Відомо, що вже у молоді роки М. Драгоманов започаткував 
українські школи грамоти в Києві, готував підручники українською мо-
вою, опублікував статті «Народні школи в південно-західному краї» та 
«Педагогічне значення малоруської мови». На початку 1870-х років він, 
звертаючись до української інтелігенції, палко закликав її взяти участь у 
культурному житті рідного краю.
 На думку М. Драгоманова, «… головне наше діло – культур-
не і літературне. Так про це я скажу, що у Цюріху нам не напишуть ні 
другого «Кобзаря», ні другого Костомарова, ні даже Робінзона Крузо не 
переведуть на нашу мову, та й лексикона і граматики не напишуть. А я 
так думаю, що поки ми не виробимо собі лексикона і граматики, не ви-
дамо пам’яток нашої мови з ХІ віку до пісень, не напишемо історії свого 
народу і бібліотеки народних наук, доти мусимо сидіти, посипавши по-
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пелом главу, у політику не лізти і прокламацій не писать» [5, 232].
 У цей період майже всі провідні українські письменники пи-
шуть твори для дітей різного віку. Зокрема, І. Нечуй-Левицький створює 
класичний образ сильної і мужньої молодої особи, протестанта Мико-
ли Джері в однойменній повісті та образи неспокійних, допитливих і 
кмітливих дітей в оповіданнях «Вітрогон», «Невинна», «Попались». 
Він же порушує морально-етичні проблеми у казках «Вдячний лев», 
«Мавка-злодюжка». Одним з перших у нашій літературі Панас Мирний 
зосереджує головну увагу на психології та внутрішньому світі дітей 
(«Морозенко», «День на пастівнику», «Товариші» та ін.).
 І. Манжура ввів у дитячу літературу образи наймитів і заробітчан 
(«Бурлака», «З заробітків») та збагатив її різножанровими творами з 
фольклорними мотивами («Зайка та Жаба», «Іван Голик», «Трьомсин-
багатир», «Казка про хитрого Лисовина»). П. Грабовський дав вагомі для 
дитячого читання зразки громадянської й пейзажної лірики («Надія», 
«Швачка», «Не раз ми ходили в дорогу», «Сироти», «До школи», 
«Я не співець чудовної природи»). Вражає поетичністю і життєвою 
достовірністю цикл віршів Я. Щоголева про козаків, їх непомерклу славу 
(«Січ», «Запорозький марш», «Запорожець», «Козак», «Орел»). 
 Однією з особливостей багатьох тогочасних творів для дітей 
було те, що на них позначився вплив прогресивних педагогічних ідей, 
фольклору, музичного, художнього і театрального мистецтв. Саме 
такий характер мають твори поета і композитора С. Воробкевича, 
педагогів і громадських діячів О. Кониського, М. Старицького, Олени 
Пчілки. Та з-поміж цих митців слова, очевидно, найбільше виділяється 
Б. Грінченко. У різних жанрах він не тільки збагатив тематику й обра-
зи дитячої літератури («Шматок хліба», «Удові», «Непокірний», «Се-
стриця Галя», «Олеся», «Батько та дочка»), а й багато уваги приділив 
видавничій справі. Зокрема, з 1894 року в Чернігові з його ініціативи 
починає діяти видавництво, яке випускає переважно твори для дітей. 
За вісім років тут вийшло близько 50 назв книжок українською мовою: 
оповідання самого Б. Грінченка, нариси його дружини, письменниці 
М. Загірньої, вірші та переклади П. Грабовського, оповідання для дітей 
М. Коцюбинського тощо.
 Ряд вітчизняних письменників і передових педагогів створю-
ють аматорські дитячі театри. Наприклад, такий театр виник у м. Гадячі 
на Полтавщині з ініціативи Олени Пчілки. Музику для дітей писали ком-
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позитори М. Лисенко, С. Воробкевич, Ф. Колесса. Зростання кількості 
і якості творів для дітей вимагало осмислення, прогнозування подаль-
шого шляху розвитку дитячої літератури. Так поступово зароджується 
літературна критика, в коло інтересів якої потрапляє і література для 
дітей. Йдеться насамперед про оглядові статті, рецензії та есе в журна-
лах «Зоря», «Киевская старина», «Літературно-науковий вісник», «Учи-
тель», «Земский сборник Черниговской губернии» та «Рідний край». 
Збагачується бібліотека перекладної літератури для дітей, зокрема 
з’являються українською мовою переклади творів О. Пушкіна, М. Гого-
ля, І. Крилова, Жюля Верна, Г.К. Андерсена, братів Грімм, Г. Бічер-Стоу, 
Марка Твена, Е. Амічіса, Р. Кіплінга, С. Томпсона, І. Чавчавадзе та ін. 
Значна частина цих перекладів уперше вийшла друком у видавництві 
дитячої літератури «Лан», що діяло на початку ХХ ст. в Києві.
 Межа ХІХ і початок ХХ ст. – знаковий період в історії 
української літератури. Складні зміни торкнулися усіх її родів, видів та 
жанрів. Набуває нових граней і українська дитяча література. Її кращим 
творам властиві гострота конфлікту, поглиблений психологізм, новатор-
ство тем, ідей, образів і стилів. У ті роки І. Франко писав: «Ніколи досі 
на ниві нашого слова не було такого оживлення, такої маси конфліктів 
суперечних течій, полеміки різнородних думок і змагань, тихих, але гли-
боких переворотів» [4, 101].
 І справді, глибокі перевороти відбувалися як у теоретичних суд-
женнях, так і в художній практиці багатьох письменників. Поляризація 
їхніх позицій давала про себе знати у політичних маніфестах і роздумах 
про роль митця слова в суспільстві. У цьому аспекті правомірним буде 
ставити в один ряд заслуги І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника, 
Лесі Українки, Олександра Олеся та В. Винниченка. За всієї строкатості 
поглядів вони певним чином сприяли подальшому розвиткові української 
дитячої літератури, яка сформувалася в другій половині ХІХ ст. 
 Письменники уважніше приглядаються до проблем дитини, 
її побуту, світобачення. Показовими у цьому плані є твори про дітей 
І. Нечуя-Левицького («Вітрогон», «Невинна»), І. Франка («Малий Ми-
рон», «Грицева шкільна наука»), Панаса Мирного («Морозенко», цикл 
«Як ведеться, так і живеться»), Б. Грінченка («Украла», «Кавуни», «Оле-
ся»), М. Коцюбинського («Ялинка», «Харитя», «Маленький грішник», 
«Подарунок на іменини»). Письменники акцентують увагу переважно 
на образах бідних, знедолених дітей, інколи дітей-сиріт, які стражда-
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ють від матеріальних нестатків, позбавлені родинного затишку. Зрідка 
з’являються образи дітей, змальованих як жертви шкільної тиранії 
(«Отець-гуморист» І. Франка).
 Перелічені оповідання про дітей в українському літературо-
знавстві часом кваліфікуються як дитячі. Але аналіз текстів спонукає до 
висновку, що концепція адресата в присвяченій дитинству малій прозі 
не однакова.
 З-поміж оповідань про дітей українських прозаїків другої по-
ловини ХІХ сторіччя умовно можна виокремити дві групи, між яки-
ми немає неперехідної межі. Твори першої, чисельнішої, репрезен-
тують суспільні рефлекси світу дитинства в українській літературі. 
Вони розраховані на читача необмеженого віку («Морозенко» Панаса 
Мирного, «Малий Мирон», «Отець-гуморист» І. Франка, «Дзвоник», 
«Каторжна», «Палій» Б. Грінченка, «Подарунок на іменини» М. Коцю-
бинського та ін.). Автори оповідань досліджують становище дітей у 
суспільстві, їхній соціальний статус, способи життєдіяльності, стосун-
ки з дорослими й ровесниками. В окремих творах образ дитини набуває 
символічного значення. До другої групи належать твори виразного ди-
дактичного спрямування, адресовані маленькому читачеві («Олеся», 
«Кавуни» Б.  Грінченка, «Харитя», «Маленький грішник» М. Коцю-
бинського та ін.)
 Концепція адресата малої прози про дітей другої половини ХІХ 
сторіччя вплинула й на поетику творів. Так, у переважній більшості 
оповідань першої групи простежується тяжіння до психологізації образу 
дитини, а з-поміж засобів творення художнього характеру з’являються 
елементи психологічного письма. У другій групі оповідань образи дітей 
дещо схематичні, відсутнє заглиблення в психологію, риси характерів і 
вчинків героїв підпорядковані розкриттю певної дидактичної ідеї.
 Суттєво різниться й проблематика творів обох груп. Якщо в 
оповіданнях для дітей переважають моральні проблеми, то відповідні 
обрії першої групи значно ширші. Наріжною визнається проблема само-
го дитинства, статусу дитини в суспільстві.
 Отже, в українській малій прозі другої половини ХІХ сторіччя, 
яка висвітлювала проблеми дитинства, виокремлювалися твори для 
дітей з виразним дидактичним спрямуванням і схематичними обра-
зами, підпорядкованими розкриттю головної ідеї, а також твори про 
дітей, у яких письменники розглядають дитинство не тільки в історико-
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соціологічному та етнографічному аспектах, але й зацікавлюють 
внутрішнім світом дитини, специфікою її світосприйняття. 
 Особливість творів письменників початку ХХ ст. можна охарак-
теризувати словами І. Франка: «Для них головна річ – людська душа, її 
стан, її рухи в таких чи інших обставинах, усі ті світла й тіні, які вона 
кидає на ціле своє окруження залежно від того, чи вона весела, чи сум-
на… вони, так сказати, відразу засідають у душі своїх героїв, нею, мов 
магічною лампою, освічують усе окруження» [7, 92].
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 
ДИТЯЧОЇ ПРОЗИ 

 В українському літературознавстві 1990–2000-х рр. спостері-
гається посилений інтерес до художньої спадщини Володимира Вин-
ниченка, «творчість якого ознаменувала новий напрям розвитку 
української літератури, слава якого гриміла на рідній землі майже три 
десятиліття, письменник, якого було грубо, безжально викинуто з пан-
теону національної культури, книги якого було вилучено з бібліотек, а 
на ім’я накладено ідеологічне табу» [14, 147]. Винниченко-письменник 
починався з бунту проти архаїчних мистецьких форм, передусім – 
етнографічно-побутової традиції. Він прийшов у літературу в той мо-
мент, коли відбувалася глобальна перебудова мистецьких виражально-
зображальних систем, викликана потребою в нових засобах, які давали 
змогу більш інтенсивного художнього осягнення внутрішнього світу 
людини.
 Уже на межі ХІХ – ХХ століть стало очевидним, що український 
реалізм набув нових ознак. Значно зросла увага письменників до 
внутрішнього «я» людини, збагатився сам психологічний інструментарій, 
за допомогою якого розкривалися характери героїв. В. Винничен-
ко чітко усвідомлював цю тенденцію, що яскраво віддзеркалилося 
в його малій прозі. З одного боку, вона була продовженням традицій 
національної класичної літератури, з іншого – тяжіла до засад і прак-
тики західноєвропейської літератури. Новаторство малої прози Володи-
мира Винниченка виявилося в тому, що, зберігаючи канонічну систему 
літературних видів і жанрів, митець надавав нового змісту традиційній 
формі. Визначальною рисою письменницької манери є неореалістичний 
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психологізм, художнім втіленням якого стала, зокрема, дитяча проза 
В. Винниченка.
 Щирість, глибина осмислення дитячого світу, висока 
літературна техніка ставлять твори письменника про дітей в один ряд із 
доробком визнаних майстрів жанру – М. Коцюбинського, В. Стефаника, 
Б. Грінченка, С. Васильченка. До того ж, тексти для дітей були одним із 
«факторів зросту» української літератури, переходу її у фазу активно-
го психологізму. Л. Мацевко цілком слушно стверджує, що «художній 
психологізм становить основу естетики того часу і дає простір для 
самореалізації письменника, для мистецького декларування власної 
філософсько-світоглядної концепції» [30, 12]. 
 Слід зазначити, що у 20-30-х роках ХХ століття дитячі твори 
письменника широко друкувалися в Україні та Росії, входили до всіх 
українських читанок і хрестоматій. Автор передмови до збірки «На-
мисто» (1989) С. Крижанівський зауважував: «…коли тепер ставиш 
питання: що найбільше застаріло в оповіданнях Винниченка, що на-
завжди відійшло у минуле, з подивом переконуєшся, що сам побут…» 
[28, 3]. Дитяча душа, тонко розкрита у всіх її проявах, залишилась 
незмінною. Глибоке знання психіки дитини дозволило прозаїкові по-
казати неймовірно складний світ дитини, яка тільки починає пізнавати 
непросте доросле життя. 
 З часу появи перших оповідань Володимира Винниченка його 
творчість була предметом пильної уваги багатьох дослідників, насам-
перед І. Франка, Лесі Українки, М. Зерова,  А.Ніковського та інших. 
До 1920-х рр. належать спроби монографічної інтерпретації творчості 
В.Винниченка в річищі соціологічної критики – праці А. Річицького і 
П. Христюка, популярні нариси Т. Зикеєва, О. Парадиського, 
І. Свєнціцького, оглядові розділи про його творчість у синтетичних 
курсах історії української літератури С. Єфремова, В. Коряка, численні 
статті й передмови до видань творів.
 Розвиток винниченкознавства як галузі літературно-критичної 
науки в Україні був перерваний диктатом вульгарно-соціологічного 
літературознавства. Натомість в еміграційному літературознавстві 
інтерес до творчості В. Винниченка не згасав, про що свідчать 
монографії Г. Костюка, С. Погорілого, розвідки Д. Гусар-Струка та роз-
логий бібліографічний покажчик, упорядкований В. Стельмашенком. 
В українському літературознавстві повернення творчості В. Винниченка 
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до сфери науково-аналітичної рецепції відбулося на межі 1980-1990-х рр.
 З-поміж численних наукових студій, монографій, статей сучас-
ного винниченкознавства значну частину присвячено прозі, передусім 
з’ясуванню малодосліджених проблем: вивчення прози в генеологічному 
аспекті, аналіз творчого методу й художнього стилю автора, заглиблення 
в поетику й проблематику його тексту. Відтак проза Винниченка ста-
ла предметом дослідження багатьох сучасних літературознавців, серед 
яких О. Брайко, О. Гожик, О. Гнідан і Л. Дем’янівська, Т. Гундорова, 
Л. Йолкіна, Г. Клочек, Л. Куценко, В. Марко, Л. Мацевко, Н. Михальчук, 
С. Михида, Л. Мороз, В. Панченко, Г. Сиваченко, В. Хархун та ін.
 Однак белетристика В.Винниченка про дітей і для дітей опи-
нилася мовби в «затінку» драматургії, романістики та новелістики 
письменника. У літературознавстві 1990-х рр. певна увага приділялася 
їй лише в оглядових працях. Поряд з тим твори В. Винниченка 
1910-х рр. («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем», «Бабусин пода-
рунок», «Білесенька», «Стелися, барвінку, низенько…» та ін.), а також 
оповідання зі збірки «Намисто» (1924) цілком заслуговують на окреме 
дослідження, оскільки їх роль й у творчості письменника, і в історії 
української дитячої літератури вельми значна.
 Аналіз проблем психологізму, характеротворення в дитячій 
прозі відкриває можливість глибокого пізнання творчої індивідуальності 
письменника, його стилю, закономірностей у процесі художнього осяг-
нення людини. 

ПОЛЕМІЧНІ ІНТЕНЦІЇ ВИННИЧЕНКА-ПРОЗАЇКА
 Володимир Винниченко належав до нового літературного 
покоління (І. Франко назвав його «Молодою Україною»), яке на початку 
ХХ століття прорубувало «вікно в Європу» для нашого письменства. Він 
був «порушником правил», який відкидав табу, що існували в літературі 
етнографічно-побутового реалізму. Бунтівний художник слова творив у 
добу пошуку нових форм та ідей, коли у мистецтві утверджував свій 
статус «високий» стиль – модернізм [36, 48]. 
 На початку ХХ століття Володимир Винниченко закладає в 
українській літературі принципи і структурні ознаки релятивного модер-
ного мислення, ідею переоцінки всіх цінностей [10, 167]. Український 
модернізм, на відміну від європейського, був явищем не лише естетич-
ним, а й культурно-історичним, оскільки «в цей час синтез і взаємодія 
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різних видів художньої творчості виявилися особливо повно та яскра-
во» [41, 5]. Навколо питань шляхів розвитку мистецтва слова на межі 
століть велася гостра боротьба. У цей час в українську літературу при-
ходить ціла плеяда молодих талановитих письменників, чия творчість 
викликала неабиякий супротив з боку традиційних народників, про-
те визнані авторитети літератури і літературної критики вже не могли 
зупинити процес розширення та поглиблення різновидів й оновлен-
ня моделей художнього мислення. «Нова генерація» митців не лише 
сповідувала нетрадиційні форми авторської свідомості, а й підносила 
їх у своїх творах до рівня найрізноманітніших загальноєвропейських 
тенденцій. Покоління «Молодої України» наполегливо торувало свій 
шлях у літературі, утверджуючи в ній естетику й поетику неореалізму, 
неоромантизму, символізму, експресіонізму, імпресіонізму. Воно руй-
нувало народницько-просвітницькі, етнографічно-побутові канони. 
На думку сучасного прозаїка Валерія Шевчука, саме «покоління Лесі 
Українки, Михайла Коцюбинського, Володимира Винниченка, Василя 
Стефаника, Ольги Кобилянської, Богдана Лепкого, Олександра Оле-
ся, Миколи Вороного та ін. (…) різко повернуло корабля української 
літератури в загальноєвропейське річище, при цьому не тратячи чима-
лих національних ознак» [46, 5].
 Гостро відчуваючи потребу змін у мистецтві слова, «нова 
генерація» письменників убачала в панівному на той час реалізмі певне 
гальмо, загальнокультурну ретроградність. Як зауважувала Ольга Ко-
билянська у листі до Осипа Маковея: «Всілякі реалізми і натуралізми 
відіграли вже свою роль і сповнили свою задачу в літературі. Зробили 
багато доброго, і накоїли багато лиха, а тепер настав напрям «Zurück zur 
seele» («Назад до душі» – С.П.)» [20, 520]. Власне, творчість буковинської 
літератки «стала відправним пунктом українського модернізму» [9, 25]. 
А ті дискусії, які розгорнуться навколо імені авторки «Царівни», пере-
творяться на своєрідну арену запеклих суперечок між представниками 
«старої» і «нової» генерації митців і критиків. 
 Особливо ворожо до модерних шукань молодих авторів 
поставився С. Єфремов, виступивши проти них у статті «В по-
исках новой красоты» [12, 43], Він засуджував модерністські на-
прямки, захоплення символізмом та декадентством. На відміну від 
С. Єфремова, цілком іншу позицію займали молоді критики часопи-
су «Українська хата» М. Євшан, М. Сріблянський, А. Товкачевський. 
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Пристрасні агенти модернізму, вони всіляко відстоювали необхідність 
появи нових форм і структур художнього мислення і водночас виступали 
супроти «етнографізму», «побутовізму», «фотографізму», примітивного 
«патріотизму» письменників старшої генерації. «Наша література «ста-
рих» іменно не має в собі змагання до нового світу, – йшлося в часописі 
«Українська хата». – Вона малює те, що єсть, описує події, факти, особи 
в їх побутово-етнографічній обстановці, регіструє все це добросовісно, 
з точністю, але з мертвістю фотографії, з пунктуальністю поліцейського 
протоколу… Це література вбожества, ілюстрація своїх злиднів в їх 
матеріальній формі без протесту проти ідейної порожнечі і безсилості 
духа» [40, 431]. Різкі випади традиціоналістів в адресу молодої генерації 
і модерністів в адресу старшого покоління засвідчують, як нелегко і в 
яких складних суперечностях проходив процес оновлення в нашому 
національному письменстві. В. Винниченко у тих дискусіях участі не 
брав, хоча в його ранніх новелах є досить промовиста латентна кри-
тика, яка виразно засвідчує настрої бунту автора проти української 
літературної «старосвітщини». 
 Перші літературні спроби Володимира Винниченка – оповідання 
«Народний діяч» та поема «Повія» – були типово наслідувальними, в 
дусі Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного, може, ще навіть Тара-
са Шевченка (стійка асоціація «Повії» з традиційними для української 
літератури темами та образами). Але це був той негативний досвід, коли 
«нема такого поганого, щоб не вийшло на краще». Перший друкований 
твір, оповідання «Сила і краса» (пізніше «Краса і сила»), що вийшов 
на сторінках журналу «Киевская старина» у 1902 році, дозволив заго-
ворити про новаторство В. Винниченка в українській літературі. Поява 
«Краси і сили» стала фактом «свіжим і новим в українській літературі», 
стверджував М. Зеров [15, 177]. За словами критика, рання новелістика 
(1902-1906 рр.), письменника «ліквідувала народницько-умовний образ 
села, показавши розшарування та деформацію старого побуту» [16, 217]. 
 Поряд із прозаїками «нової» школи «обсервації», життя й 
«самовиразу» (як її влучно схарактеризував Іван Франко), передусім 
Михайлом Коцюбинським, Василем Стефаником, Володимир Винни-
ченко вибудовував новітні моделі художнього мислення. Не пориваю-
чи з реалістичними традиціями українського письменства, він рішуче 
відмовляється від ідейно-естетичних принципів побутописання і деко-
ративного хуторянства. Приміром, уже в першому оповіданні «Краса і 



329

АРЕАЛ  ДИТИНСТВА

сила» досить відчутною є полеміка молодого автора із письменниками-
попередниками. Передаючи портретні риси Мотрі, Володимир Винни-
ченко заперечує принципи етнографічно-побутової школи і створює 
новий характерологічний образ: «Чорна, без лиску, товста коса; не-
високий, трохи випнутий лоб; ніс тонкий, рівний, з живими ніздрями; 
свіжі, наче дитячі губи, що якось мило загинались на кінцях; лег-
ка 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 сієї 
дівчини» [3, 23]. Автор твору кепкує з сентиментальної, заснованої 
на традиційних фольклоризованих штампах, манери, віддаючи пере-
вагу точному реалістичному малюнкові і намагаючись залишитися 
об’єктивним, безпристрасним «портретистом». І разом з тим він (як і 
І. Нечуй-Левицький) не виходить за межі «портрета паспортних прик-
мет», – тобто такого змалювання зовнішності героя, яке обходиться без 
якихось більш-менш виразних психологічних деталей. Лише останній 
штрих («тихе, м’яке, ласкаве світло, що ллється з очей Мотрі») натякає 
на якісь загадки внутрішнього світу героїні. Розширений і деталізований 
портретний малюнок репрезентує появу в літературі нового типу худож-
нього образу, що втілює певну естетичну позицію автора. І всі наступні 
прозові твори («Контрасти», «Заручини», «Боротьба», «Голота» та ін.) 
Володимира Винниченка засвідчили парадоксальний феномен письмен-
ника: опираючись на традиції, митець водночас їх руйнував.
 Реалізм, навіть натуралізм, звучав у белетристиці талано-
витого художника слова цілком по-модерному. Видається слушною 
думка Соломії Павличко, яка зауважувала, що «оповідання Винни-
ченка з їхніми брутальними сценами, людьми дна, відкритістю до 
сексуальності, навіть фізіології, характерами, написаними грубими, але 
сильними мазками, належали новій епосі» [34, 123]. Цікаво, що свого 
часу навіть такий войовничий опонент модернізму, як Сергій Єфремов, 
констатував, що українська проза ХХ століття розпочинається саме з 
творчості Володимира Винниченка. Критик зазначав: «Новий світ, отой 
світ розбурханих людей, що або задихаються серед старих обставин, 
або домагаються права на ціле, на нове життя, розчинився перед нами 
в цих творах молодого письменника, і навіть зовнішні дефекти, отой 
волохатий, часто необроблений стиль, ота наче навмисне додержана 
недбалість – ніби лицюють до його стихійної, нестримної сили. І по-
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руч з цим – ковані характеристики, глибокі психологічні екскурси, той, 
щиро український гумор, що уникає зовнішніх ефектів і позначається 
в оповідача десь тільки у виразі, в кутиках уст, але тим глибше робить 
враження, нарешті – теплі тони фарб» [13, 574].
 Як бачимо, Сергій Єфремов доволі точно спостеріг основні риси 
прози Володимира Винниченка. Оте дивне поєднання в оповіданнях мо-
лодого митця буденного, трагічного, потворного і прекрасного, ницого 
і величного, поверхового і глибокого, сумного і радісного викликало у 
тогочасного читача подив і захоплення. Прозова творчість В. Винничен-
ка була, безперечно, новаторським явищем в українській літературі. У 
творах Володимира Винниченка потужно буяло життя з усіма супереч-
ностями та контрастами. 
 В одному із ранніх оповідань письменника «Раб краси» є 
надзвичайно яскравий епізод, в якому автор передає почуття і враження 
героя – молодого талановитого юнака – від музики оркестру в міському 
саду. «А згуки великими, довгими хвилями лились із саду й плили десь 
над головою. Здавалось, то саме Життя плило на них. Убране в сміх і 
сльози, в радість і страждання, з посмішкою ненависті і любові, воно 
гордо лежало на сих розкішних хвилях і таємниче, пильно дивилося 
в душу Василеві своїми дужими очима […] Ось згуки заплакали, 
забились і тихо мерли, як лист восени, одпадаючи і зникаючи десь у 
тьмі неба. Тихше, тихше… І вмить повітря сколихнулось, розірвалось, 
згуки насмішкувато й гордо струсили тугу, засяяли радістю й скажено 
понеслись, закрутились в бойовому танці. І Життя сміялось в них, і 
чуть було, як воно кричало незрозумілим для людей, але повним сили 
і раювання криком» [3, 363-364]. Власне цей уривок є своєрідною 
характеристикою художнього світу Винниченка-белетриста. Тут все 
химерно перепліталося і вибухало отим «повним сили і раювання 
криком» життя.
 Те, що творча манера В. Винниченка має ознаки нового 
літературного стилю, відзначав Г. Костюк, назвавши оповідання «Кра-
са і сила» кордонним стовпом, який розмежовує дві літературні епохи: 
неоромантичний і критичний (психологічний) реалізм. Прикметною 
рисою прози письменника поч. ХХ ст. є психологізм, який позначився 
не лише на способі зображення і трактування емоцій, почуттів, думок 
але й на формальній організації оповідань. Увага В. Винниченка цілком 
зосереджена на спостереженні подій суб’єктивно-емоційного плану. Об-
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ставини історичної епохи цікаві як спосіб ґрунтовної психологічної ха-
рактеристики. Світоглядно-естетична концепція письменника спрямо-
вана на осмислений аналіз особистісних якостей, на вивчення психології 
простих, тобто звичайних людей: «що можуть сказати тут Канти, 
Лейбніци, Гегелі для цих людей… Яка тут філософія, коли тебе пече 
сонце, мучить дощ, мучить голод, кривдять люди… Яка тут, спитатись, 
може бути філософія, коли твоє життя складається з одних неприємних 
переживань?… Який тут може бути категоричний імператив, коли в тебе 
категорично вимагає черево їсти?… Філософія життя, філософія моралі, 
краси… Ні, ти дай таку філософія, щоб я міг навчити цих людей бути 
щасливими… А їх мільйони, тисячі мільйонів!» [18, 167].
 У свій час відомий історик української літератури О. Грушевсь-
кий писав: «Так багато зачепив тем з відносин наших часів. Так багато 
пробудив надій на дальший блискучий розквіт видатного літературного 
таланту. Все це надає особливого значення літературній діяльності Вин-
ниченка серед сучасних молодих письменників» [8, 161]. 
 Саме на ранню прозу Володимира Винниченка відгукнулося 
багато критиків та літераторів, оскільки ранні оповідання й повісті ста-
новлять чи не найкращу частину художнього доробку письменника, яка 
дістала схвальну оцінку І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, 
С. Єфремова та інших. Іван Франко, не обминувши жодного оповідання 
збірки, дав їм високу оцінку, відзначивши новаторство письменника. 
Леся Українка в статті про Володимира Винниченка зауважувала, що 
він уже першими своїми творами підніс українську літературу до рівня 
західноєвропейської й утвердив новий літературний напрям – неоро-
мантизм. Інтерпретуючи оповідання «Голота», письменниця доводила, 
що всі подані автором особистості однаковою мірою представлені як 
незалежні, суверенні, хоч долі їхні різняться суттєво. Вона наголошува-
ла, що для Володимира Винниченка, як і для німецького митця Гергар-
та Гауптмана, кожна взята з натовпу особистість – це індивідуальність 
зі своїм психічним, фізіологічним складом, і тому вона вже проступає 
не просто тлом, не просто засобом вияскравлення головного героя, а 
дійовим чинником змістового наповнення твору, його ідейно-естетичної 
суті.
 Вміння подати оточення і події через сприймання героїв поста-
вило В. Винниченка в один ряд з тими письменниками, про яких Іван 
Франко писав: «За своїми героями вони щезають зовсім, а властиво 
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переносять себе в їх душі, змушують нас бачити світ і людей їх очи-
ма» [43, 114]. Леся Українка також вважала, що автор «Краси і сили» уміє 
підійти навіть до стертої теми з «новою, глибокою й оригінальною точ-
кою погляду». А про його оповідання раннього періоду додала: «Тільки 
талант може створити ці живі фігури, ці природні діалоги…» [42, 232]. 
Ці оцінки з боку Лесі Українки, І. Франка перших творів В. Винничен-
ка свідчать про те, що в українську літературу прийшов письменник з 
новими темами, образами й мистецькими засобами. Так, порівнюючи 
художнє мислення Винниченка та його попередників, помічаємо, що їм 
однаковою мірою притаманні соціальні і психічні елементи і натомість 
їхнє співвідношення далеко не однакове. Скажімо, від оповідань 
Б. Грінченка, І. Франка твори Володимира Винниченка відрізняються 
глибшим втручанням у внутрішній світ індивіда, психологічний стан 
людини, його проникливим відтворенням і психології натовпу. 
 Відтак, «з європейською літературою Винниченка єднало нове 
трактування людини з натовпу», зображення її «в своєму середовищі 
на першому плані» [7, 54], дослідження «психології взаємин вождя та 
маси, психології натовпу» [38, 19]. 
 Таким чином, уже рання проза Володимира Винниченка 
засвідчила дальший поступ нашого письменства, оновлення його худож-
нього мислення, зокрема і передусім способи відтворення внутрішнього 
світу особистості. Як наголошував у своїй праці І. Кончіц: «Винни-
ченко з’явився на полі українського письменства раптово, яко резуль-
тат невидимої творчості, і це ще раз свідчить про невпинний розви-
ток національної душі. В творах його сконцентрувалась вся сучасна 
Україна» [25, 171-172]. Заслуга Володимира Винниченка, на думку 
І. Кончіца, полягає в глибині психологічного дослідження, майстерності 
відтворення внутрішнього світу героїв, їх переживань, сумнівів, хитань 
і ставить його як психолога в рівень з Ф. Достоєвським.
 Проза Володимира Винниченка знаменувала собою заміну ми-
стецьких й ідейно-естетичних орієнтирів, а відтак, і формування ново-
го типу авторської свідомості, що суттєво відрізнявся від «заштампо-
ваних» моделей і форм художньо-образного мислення представників 
«старшої генерації» українського письменства.
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ТВОРЧА МАНЕРА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 
У ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ: РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

 Література ХХ століття не тільки плідно розвиває художні 
традиції своїх попередників, а й створює принципово нові образи ди-
тинства. Основним же її здобутком стало заглиблення у внутрішній 
світ людини, влучність деталі, прагнення правдиво зобразити характе-
ри персонажів. Саме тексти для дітей були одним із «факторів зросту» 
української літератури, переходу її у фазу активного психологізму. До 
письменників цього періоду належить Володимир Винниченко, чий 
доробок є одним із найбільш багатих в українській літературі. Показо-
вими в цьому плані є оповідання В. Винниченка «Кумедія з Костем», 
«Федько-халамидник», цикл «Намисто». Пізнання світу дитинства 
у письменника нерозривно пов’язане з історією суспільства та його 
самосвідомістю. Автор не оминає увагою соціальний статус дитини, 
способи її життєдіяльності, стосунки з дорослими, методи виховання. 
Але передусім письменник заглиблюється у власне культуру дитинства, 
внутрішній світ маленької людини, її моральні зацікавлення, сприйнят-
тя дорослого світу, що дає підстави кваліфікувати перелічені твори як 
психологічну прозу й говорити про художнє новаторство автора. 
 У своїх творах Володимир Винниченко приділяє багато уваги 
розкриттю внутрішнього світу героїв, його цікавлять людські характе-
ри, емоції, настрої, переживання. Найбільш вдало показані герої дитя-
чих оповідань. Їх складність пояснюється тим, що саме в цей період 
формується особистість, на яку великий вплив справляє оточення.
 Для Винниченка-прозаїка притаманний ліризм, філософська 
наповненість творів, ретельне дослідження внутрішнього світу. Герої 
приваблюють дитячою чистотою, відкритістю до сприйняття прекрас-
ного, світлого, неординарним поглядом на світ. Героями творів пись-
менника виступають здебільшого незвичайні діти. Вони по-своєму 
сприймають реальність, неадекватно реагують на різні життєві ситуації. 
Досить часто персонажі творів письменника потрапляють у надзвичайні 
ситуації, коли порушується душевна гармонія і людина опиняється пе-
ред вибором. Читач спостерігає за розвитком внутрішнього конфлікту, 
не помічаючи того, що письменник дає інколи лише силуети героїв, зма-
льовуючи характер кількома штрихами. 
 Володимир Винниченко розширив обрії дитячої прози і сягнув 
глибин у розкритті психології дітей. Якщо для творів М. Коцюбинського, 
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Б. Грінченка, В. Стефаника характерні трагічні ноти в зображенні дітей, 
а самим дитячим образам властивий очевидний дидактизм, то В. Винни-
ченко змалював дитячий світ у всьому його багатстві, різноманітності, 
неповторності. Винниченкові оповідання оптимістично піднесені, 
перейняті м’яким, добродушним гумором, а головні герої позначені 
якоюсь бурхливою, нестримною життєрадісністю. Щоб переконатися 
в цьому, достатньо порівняти оповідання В. Винниченка «Гей, ти, бо-
чечко…», «Ой випила, вихилила…», «Та немає гірш нікому…» з дитя-
чими оповіданнями М. Коцюбинського «Харитя», «Ялинка», «Малень-
кий грішник» або з Б. Грінченковими «Украла», «Сестриця Галя» чи з 
«Кленовими листками» В. Стефаника. В. Винниченко за основу своїх 
творів бере нетипові факти, які, проте, є цілком реальними, сильні по-
чуття і переживання, драматичні ситуації, в яких опиняються юні герої. 
У нього немає довгих описів, докладної біографії персонажів, надмірної 
деталізації їхньої зовнішності, побуту.
 Реалізація в оповіданнях прозаїка двох центральних про-
блем тогочасного літературного процесу – людських стосунків та 
гармонійної взаємодії людини з природою, що художньо виявилася у 
поєднанні ліричного та епічного начал, продемонструвала орієнтацію 
В.Винниченка на життєву правду у відборі матеріалу, виборі героїв та 
пов’язані з цим відкриттям у сфері людинознавства, зокрема – дитиноз-
навства.
 Від того, кого з літературних героїв юні читачі оберуть за 
приклад, хто стане для них ідеалом, залежить, який світогляд у них 
сформується. Від останнього залежить майбутнє кожної нації. Тому 
сьогодні одним із першочергових завдань літератури і літературознавства 
є не лише повернути читацькій аудиторії несправедливо забуті тво-
ри, але й проаналізувати, звернувши увагу на їх художню цінність, бо 
«осмислення суперечливості творчості цих письменників з позиції 
об’єктивного історизму зумовлює важливі соціально-психологічні зру-
шення у свідомості наших сучасників, сприяє відродженню генетичних 
джерел української культури, її розвитку як цілісного явища, введенню 
останньої до світового культурологічного контексту, з якого вона була 
вилучена» [21, 16].
 Останнє стало особливо актуальним після здобуття Україною 
державної незалежності. Виправлення становища вимагає виваженого 
підходу до аналізу доробку письменників, твори яких раніше не вивча-



335

АРЕАЛ  ДИТИНСТВА

лися. Сьогодні потрібно об’єктивно поцінувати твори тих письменників, 
які професійно працювали для розвитку української літератури за будь-
яких умов. Адже «письменник – це не лічильна машина, не робот, що 
виконує різноманітні операції – і навіть складні дії – за заздалегідь 
розробленою програмою. Він – самостійна творча особистість, і в 
літературний процес входить у цій своїй визначальній якості» [44, 284].
Українська література кінця ХІХ – перших двох десятиліть ХХ ст. – яви-
ще загальноєвропейське, що вписується в процес зміни типів худож-
нього мислення, стилів, естетичних структур, який визначає історико-
літературний поступ майже всіх європейських літератур цього періоду. 
У творчості В. Винниченка зазначений процес відбився яскраво і по-
вно. Власне, 1907-1914 рр. – один із найпродуктивніших періодів у 
творчості письменника. До читачів прийшли його романи «Чесність із 
собою», «Рівновага», «По-свій», «Божки», «Заповіти батьків». Почався 
злет Винниченка-драматурга (його п’єси «Брехня» та «Чорна Пантера і 
Білий Ведмідь» ставилися на сценах найвідоміших театрів Європи). А на 
сторінках українських видань Києва та Львова одне за одним з’явилися 
оповідання, які привертали увагу як гостротою сюжетів, так і яскрави-
ми героями, самобутнім стилем, цікавими психологічними малюнками. 
Саме тоді до читача прийшли і перші дитячі оповідання В. Винниченка, 
які об’єктивно входять до кращої частини його літературної спадщини.
В. Винниченко, як і кожний великий письменник, має індивідуальне 
творче обличчя, свій, властивий лише йому стиль письма. Він створює 
дитячі оповідання, не обтяжені описом побуту, зовнішніх умов, у них 
глибоко розкривається внутрішній світ маленьких героїв. Психологізм 
є домінантною ознакою В. Винниченка як прозаїка, так і драматурга. 
Оповідання В. Винниченка для дітей дають всі підстави говорити про 
нього як про тонкого знавця дитячої душі.
 Відтворюючи внутрішньо-почуттєву сферу буття дітей, В. Вин-
ниченко одночасно вказує на джерело її детермінації. Останнє наближує 
письменника до унікального синтезу естетично-філософських 
пошуків – національної патріархальності і західноєвропейського 
екзистенціалізму, де особистісне «я» героя та його психологічний стан 
зумовлені взаємодією, зіткненням атрибутних рис народної духовності 
та екзистенційних модулів людського існування. У творах художника 
світ «пізнається серцем» дітей-підлітків. Його герої серцем сприйма-
ють навколишній світ, що пов’язано з підсвідомою внутрішньою сфе-
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рою людини, з її душею. К. Г. Юнг у праці «Конфлікти дитячої душі» 
стверджує, що саме душа відбиває ширшу й більш таємничу частину 
досвіду [47, 165]. У психоаналітичному розумінні душа є складною 
структурою, що тяжіє до підсвідомого. Концептуальною метою творчих 
пошуків В.Винниченка було створення такої моделі людських відносин, 
яка б виявляла почуттєву сферу діяльності і поведінки героїв.
 Відтворюючи світ через почуття і душу героя, письменник 
акцентує насамперед «добре» і «світле» в людині, а бачив він його в най-
менш захищених. В. Винниченко зосереджує увагу на вирішенні всьо-
го комплексу дитячих духовних потреб та інтересів: пошуках батьків, 
захисті від сирітства та самотності.
 Особистість людини формується й розвивається під впли-
вом багатьох факторів, об’єктивних та суб’єктивних, природжених та 
суспільних, внутрішніх та зовнішніх, незалежних та залежних від її 
волі та свідомості, які діють стихійно або відповідно до певних завдань. 
При цьому сама вона уявляється не як пасивна істота, яка фотографічно 
віддзеркалює зовнішні діяння, а як суб’єкт власного формування та 
розвитку. Психологія визначає процес виховання дитини як залучення 
її до світу людської культури, на що особливу увагу звертав відомий 
психолог І.С. Кон: «Виховання має на увазі перш за все спрямовані дії, 
за допомогою яких індивіду свідомо намагаються прищепити бажані 
риси та властивості, тоді як соціалізація разом із вихованням включає 
ненавмисні, спонтанні впливи, завдяки яким індивід прилучається до 
культури й стає повноправним і повноцінним членом суспільства» 
[24, 134].
 Виявляючи до дітей глибоку симпатію, В. Винниченко показує 
їх особистостями із самостійним мисленням, вмінням приймати 
рішення в надзвичайно складних (екстремальних) ситуаціях. Вони 
зберігають здатність радіти життю, гостро переживають насолоду від 
своєї близькості до особливого, хвилюючого світу природи. Це ріднить 
їх із персонажами М. Коцюбинського («Харитя», «Ялинка»), І. Франка 
(«Малий Мирон»).
 Точність відтворення психологічних станів дитини 
детермінована потужним автобіографічним аспектом художнього мис-
лення письменника. Дослідники художнього світу В. Винниченка, 
зокрема Л. Дем’янівська, Л. Мороз, С. Михида, В. Панченко та інші, 
стверджують, що письменник відтворив у своїй прозі особисті вражен-
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ня від подій власного дитинства. Це простежується насамперед в дитя-
чих оповіданнях письменника 1910-х рр., а також у циклі «Намисто» 
(1924  р.). 
 Як згадує майбутній письменник, його дитинство минало 
«в тому чудесному краї, повнім для мене загадок, страшно, болюче, 
солодко-поетичнім, сповитім вінком пісень» [4, 165]. Він, як і кожний 
хлопчак-розбишака, «їздив» верхи на скрині в Київ, боявся темряви, до-
мовика, плів брилі з соломи, мріяв про голубник, грався з товариша-
ми у «пувички», свинку, скраклі, шукав серед бузкового цвіту «трійки» 
й «п’ятірки», а зимою спускався лідяком на площі і, незважаючи на 
бідність, в якій доводилося жити, почувався щасливим. 
 Ці веселково-чисті дитячі спогади стали основою для Винни-
ченкового «Намиста» – збірки оповідань для дітей. Кожній «намистинці» 
автор дав назву народної пісні, яка найкраще відбиває зміст. 
Об’єднуючись, оповідання утворюють добірний разок різноманітних 
дитячих характерів, яскравих та емоційних.
 Десь у 1911-1912 рр. мати Володимира, Євдокія Винниченко, 
яка тоді мешкала в Києві, розповідала невістці Розалії Яківні про дитячі 
літа свого сина: «Володимир грався з дітьми сусідів і тримав їх трохи в 
терорі, бо був дуже сильний для свого віку й вольовий, упертий!».
 Читаючи оповідання «Федько-халамидник» (написане 1912 
року, надруковане на сторінках київської газети «Рада»), легко впізнати 
історію з Солов’єм-Розбійником. 
 Дуже цікаво, що секрет успіху твору базується на його безпе-
речному автобіографізмі, на тому, що свого Федька Винниченко писав 
із … себе. До цього висновку прийшли Р. Чопик та В. Панченко. Р. Чо-
пик – через творчу спадщину письменника, виявляючи в багатьох його 
оповіданнях, п’єсах, романах наслідки впливу «комплексу бешкетника».
В. Панченко – через документально-біографічні матеріали, що свого 
часу відзначив Леонід Новиченко: «Дослідник, зібравши не такі багаті 
документальні матеріали, а головне ретельно і не без допомоги уяви про-
думавши їх, доходить парадоксального висновку, що в пору свого отроцт-
ва Володимир Винниченко був схожий на … Федька-халамидника з од-
нойменного оповідання, написаного, як пригадуєте, з ніжною симпатією 
до свого бешкетливого, непосидющого молодого героя. Отже, є змога на 
відоме зачудоване запитання Франка: «Звідсіля ти такий удався?!» упев-
нено відповісти: з Федьків-халамидників, осерйознивши цю відповідь 
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додатком, що мається на увазі не «класова ознака», а «той молодий пагін 
характеру, з якого виростає психологічний стовбур майбутнього творця і 
діяча». Надзвичайно любив волю, повітря, рух. Був гордим, збитошним, 
незалежним у вчинках і рішеннях, правдолюбцем. В Єлисаветградській 
класичній гімназії вважався enfant terrible (франц. – «жахлива дитина») 
через нескінченні сутички й непорозуміння з адміністрацією. І був у 
всьому здібним і талановитим. Хіба не впізнаємо в усьому цьому щось 
від майбутнього Винниченка – невтомного і мінливого в певних своїх 
векторах шукача правди» [31, 3].
 У силу того, що певна частина творів В. Винниченка має 
автобіографічний характер, у них простежується суб’єктивний струмінь, 
який виявляється у їх стильових та композиційних особливостях. Це, на-
самперед, чітко виражена авторська позиція, яка відчутна в назвах творів. 
Суб’єктивний характер творів зумовлює і відповідний виклад матеріалу: 
аналіз «підпорядкований «історії душі», становленню особистості» 
[23, 117]. Це в свою чергу визначило ряд особливостей композиції творів, 
бо «провідна роль суб’єктивного начала в творчості веде до різних 
форм самовираження (коли виступає в комплексі з емоційністю або 
самоаналізом), коли суб’єктивному поглядові відкриваються передусім 
логічні зв’язки світу» [29, 98]. Їм притаманні фрагментарна композиція, 
психологічний план вираження, різні форми внутрішнього мовлення, 
метафоричність тощо. Індивідуальна неповторність зображених дитя-
чих типів цілком суголосна з новими принципами естетичного освоєння 
світу й художніми структурами, які утверджувалися в українській 
літературі на початку ХХ століття. Оповідання про дітей відзначаються 
гостросюжетністю, вони яскраво-барвисті за своєю художньою при-
родою, мають надзвичайну пластичність, дозволяють говорити про 
зримість зображуваного, глибоке проникнення в дитячу психологію. 
Складний дитячий світ виразно представлено в оповіданнях «Кумедія 
з Костем», «Федько-халамидник», а також циклі «глибоко-поетичних 
психологічних малюнків-оповідань на теми народних пісень, що склали 
збірку «Намисто» (1921-1928)» [26, 59].
 Проблема творення дитячих характерів у літературознавстві 
є недостатньо дослідженою. Більше уваги з боку митців та науковців 
приділялось дослідженню найтонших нюансів психіки дорослої лю-
дини, а на психологію дитини зверталося менше уваги. У дитячій 
літературі суперечки переважно точилися навколо тематики творів для 
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дітей. Інколи проводився «круглий стіл» з проблем дитячої літератури, 
але при цьому особливе місце в обговоренні посідали питання видан-
ня творів для дітей, художнє оформлення книжок, якість малюнків 
тощо. Літературознавчі дослідження з питань дитячої літератури мали 
переважно описовий характер. Такою спробою стала монографія В. Ко-
стюченка «Українська радянська література для дітей. Літературно-
критична хроніка» [27, 155].
 Поступово на порядок денний була поставлена проблема творен-
ня саме дитячих характерів, яка почала посилено розроблятися науков-
цями. З-поміж останніх заслуговують на увагу дослідження В. Гуменної 
про дитячі оповідання І. Франка. В українському літературознавстві 
проблемами дитячої літератури займається С. Іванюк. Із цілої низ-
ки праць цього вченого («Випробування дитинством», «Ще раз про 
героїв») найбільш вагомою є монографія «Адресат – майбутнє. Герой і 
концепція адресата української радянської прози для дітей (1917-1941)» 
[17], у якій розглядаються проблеми дитячої літератури, творення дитя-
чих характерів з урахуванням адресата, особливостей його психіки, віку, 
сприйняття. 
 Твори Володимира Винниченка про дітей майже зовсім випали 
з поля зору критиків і літературознавців. Ще на початку ХХ століття 
вийшло кілька невеликих рецензій на оповідання «Федько-халамидник» 
та «Кумедія з Костем», зокрема С. Черкасенка, І. Кончіца, М. Троцького 
(М. Данька). Вже тепер вийшла рецензія Л. Щегельської на збірку «На-
мисто» (видану в Торонто), та у збірці «Намисто» (виданій в 1989 р. 
в Києві) вміщено коротку передмову, де про твори В. Винниченка для 
дітей ідеться в руслі так званих «класових позицій».
 І лише відомий український поет з діаспори Тодось Осьмачка 
по-справжньому високо поцінував їх: «За всю світову дитячу літературу 
я не проміняю одного Винниченкового оповідання з життя нещасної 
української дитини, яке зветься «Кумедія з Костем». Воно великої 
мистецької сили, бо з геніальним почуттям реальності нашого життя і 
повне нашої національної потоптаної правди» [33, 296].
 Окремі аспекти дитячої прози письменника отримува-
ли висвітлення у різнотематичних статтях винниченкознавців. 
Так, наприклад, аналізуючи оповідання В. Винниченка «Федько-
халамидник», «Кумедія з Костем» І. Свєнціцький [37, 14] вказує на їхній 
автобіографічний характер. Має рацію і автор вступної статті до збірки 



340

ЧАСТИНА  ДРУГА

«Намисто» Степан Крижанівський: «Оповідання вилилися з душі авто-
ра й прозвучали, як пісні, бо що ж є першим проблиском свідомості ди-
тини, як не мамина мова, мамина пісня? Безумовно, якоюсь мірою назва 
кожного з творів «Намиста» визначає і його основну тональність, є ніби 
пісенним супроводом до оповіді. Ще однією особливістю оповідань 
В. Винниченка для дітей є те, що він не прагне за всяку ціну до стислості, 
навпаки, розповідає, як кажуть, «з усіма подробицями», з яких постають 
і реальні побутові обставини, в яких жили діти трудящих, і роль батьків 
та школи, ну й вулиці, вимальовуються неодномірні характери дітей і 
дорослих, такі як Ланка, Івашко та Любка» [28, 5].
 У статті «Складний дитячий світ… Проза про дітей В. Вин-
ниченка» Л. Дем’янівська акцентує увагу на дитячих образах Федь-
ка (оповідання «Федько-халамидник») і Кості (оповідання «Кумедія з 
Костем»). «Без сентиментальності в суворій реалістичній манері, зма-
льовуючи дитячі характери, трагічну загибель дітей, В. Винниченко 
виносив суворий вирок суспільству, в якому можливі такі відносини, 
така мораль, така жорстокість до меншого і слабшого, – наголошує 
літературознавець. І водночас драми душі маленької людини простеже-
но глибоко, уважно, тактовно, з тією точністю спостереження, яка дава-
лася тільки першорядним майстрам слова» [11, 55]. 
 У статті «Світ дитячої душі у творчості В. Винниченка» 
Л. Малець звертає увагу на неоромантичний характер та художню 
оригінальність дитячої новелістики В. Винниченка. 
 О. Ковальчук у статті «Ранні оповідання В. Винниченка» 
пропонує методичні рекомендації до вивчення оповідання «Федько-
халамидник». Дослідник наголошує: «Сьогодні, працюючи над тво-
рами письменника, заглиблюємося не стільки в минуле, скільки у за-
гальнолюдське… людська ж душа тонко розкрита майстром у всіх 
її складних проявах та порухах, особливо в оповіданні «Федько-
халамидник»» [22, 35].
 Дослідниця творчості В. Винниченка Н. Скобелєва-Сологуб у 
статті «Володимир Винниченко: про дітей і для дітей» зосереджує ува-
гу на характерології дитячих образів не лише за канонами науки про 
літературу, а й крізь призму власного досвіду. «Майстерність пись-
менника в особливому баченні життя дитини, її характеру, суспільних 
зв’язків. В. Винниченко виступає майстром витонченого психологізму, 
– наголошує дослідниця, – динамічної сюжетної розповіді, проникли-
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вого бачення суспільства та індивідуальної психології людей, його мова 
метафорична, пейзажі – колоритні» [39, 64].
 Предметом статті О. Чепурко «Образи дітей в українській малій 
прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття» є дослідження образів дітей 
в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Об’єктом 
дослідження є твори про дітей Бориса Грінченка і Володимира Винни-
ченка. «Новаторство В. Винниченка, – як стверджує літературознавець, 
– у майстерності відтворення внутрішнього світу маленьких героїв. 
Письменник використав весь арсенал засобів поетики» [45, 217]. 
 Аналізуючи оповідання «Федько-халамидник», Н. Паскевич 
звертає увагу на психологію дитини, «для котрої бешкет – не якась там 
розривка чи забаганка, а потреба душі» [35, 32-33]. 
 У статті «Художнє втілення дитячих образів у творчій 
традиції Чарлза Діккенса та Володимира Винниченка» Л. Богачевсь-
ка зосереджує свою увагу на аналізі романів Чарлза Діккенса «Олівер 
Твіст», «Домбі і син», «Холодний дім» та оповідань В. Винниченка 
«Федько-халамидник», «Кумедія з Костем», «Ой випила, вихилила…». 
Зокрема вона розглядає мотив непорозуміння між батьками та дітьми 
(оповідання «Федько-халамидник»), вказує на роль пейзажу у розкритті 
характеру Ланки (оповідання «Ой випила, вихилила…»), аналізує об-
раз Кості (оповідання «Кумедія з Костем»). Як зазначає Л. Богачевсь-
ка, «немає фактичного підтвердження того, що В. Винниченко був 
ознайомлений з творчим спадком Ч. Діккенса, однак, судячи з того, що 
український письменник був людиною освіченою та вивчав англійську 
мову, логічно припустити, що твори англійського класика були йому 
відомі. Тому можна говорити про опосередкований вплив Ч. Діккенса на 
творчість В. Винниченка. У творах, присвячених дітям, знаходимо ба-
гато спільних проблем: трагічні наслідки відсутності любові батьків до 
своїх дітей, ігнорування суспільством сиріт, боротьба малюків за вижи-
вання у жорстокому світі. Порівнювані дитячі персонажі схожі у своїй 
поведінці, проте їх характери виявляються, згідно з національними осо-
бливостями та історичними умовами розвитку» [2, 17].
 А. Ситченко («Комбінований аналіз оповідання «Федько-
халамидник») та І. Одинець («Дорогий скарб нашого народу»: Вивчен-
ня оповідання «Федько-халамидник» у п’ятому класі) зосередились на 
оповіданні «Федько-халамидник». Застосовуючи алгоритми розумової 
дії, дослідники приходять до висновку, що «систематичне застосуван-
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ня комбінованого аналізу, як найбільш інтегрованого його варіанту, 
цілеспрямоване варіювання в ньому різних співвідношень складників 
певних типів аналізу активно спрацьовують на користь вироблення у 
школярів загальних прийомів розумової діяльності з твором» [32, 5].
 У статтях Т. Яценко «Суперечності в родинному вихованні за 
оповіданням В. Винниченка «Федько-халамидник» та В. Черній «Ви-
ховання культури людських взаємин на уроках літератури в п’ятому 
класі» розроблена система запитань для розкриття характерів Федь-
ка і Толі, зосереджена увага на темі родинних взаємин. Дослідники 
стверджують, що суперечливості в характерах і вчинках персонажів 
зумовлені сімейним вихованням.
 У кандидатській дисертації «Проза В.Винниченка 20-х років 
ХХ століття: утопічний та антиутопічний дискурси» О. Гожик аналізує 
збірку «Намисто» в контексті Винниченкової прози 1920-х років 
як художнє апробування моделей утопічного дискурсу. Дослідник 
наголошує, що у збірці «Намисто» В. Винниченко відтворив яскраві 
картини непростої дитячої долі, що проходила випробування разом із 
долею України, а його «дитяча проза» стала невід’ємною частиною со-
нячного жанрового спектру творчості митця [6, 12].
 У кандидатській дисертації «Поетика прози Володимира Вин-
ниченка 1900 – 1910-х років» О. Брайко розглядає збірку «Намисто» 
в контексті доробку прозаїка перших двох десятиліть, звертає увагу 
на особливості сюжетобудови (увага до сюжетних ситуацій гри, ме-
жового випробування персонажа, стадіальний рух сюжету, мовлення 
персонажів, додаткові та вставні розповіді, підпорядковані образній 
конкретизації нюансів емоційно-психологічного портрета, котрі 
співвіднесені з ідеальним ціннісним змістом). «Неоромантична стильо-
ва домінанта «Намиста», – стверджує дослідник, – загалом вписується в 
контекст раннього українського модернізму» [1, 14].
 У кандидатській дисертації «Мала проза Володимира Вин-
ниченка (до характеристики індивідуального стилю)» Л. Йолкіна 
визначає основні риси стилю письменника: настроєвість, ліризм, 
поєднання власне літературних та психологічних засобів зображення, 
своєрідність діалогів, майстерність психологічної деталі, пошуки ново-
го у відштовхуванні від традицій, а інколи і в їх запереченні [19, 10].
 Книга В. Панченка «Магічний кристал» містить авторський 
триптих про Володимира Винниченка; рання творчість письменни-
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ка досліджується в серії статей цього автора, надрукованих у журналі 
«Дивослово». Книга розвідок та мандрівок В. Панченка «Володимир 
Винниченко: парадокси долі і творчості» є спробою з максимально на-
уковою точністю «реставрувати» перипетії біографії Винниченка часів 
його бурхливої молодості. 
 Отже, ознайомившись із висновками дослідників про художній 
рівень та ідейний зміст Винниченкової дитячої прози, ми схиляємося 
до думки про те, що особливим її досягненням було якісне оновлення 
літературного психологізму, посилена увага до подробиць внутрішньої 
біографії героя. У цій площині доречно згадати патетичну, проте пока-
зову характеристику тогочасної критики: «Як психолог, він може ста-
ти в рівень з Достоєвським, Гамсуном, Гансоном; всю свою здібність 
письменник вживає на те, аби, розкриваючи душу народну, віднаходити 
в ній дорогі перлини-самоцвіти. Це може робити не тільки великий 
психолог, а також і чоловік, перейнятий високими ідеалами любови 
та справедливості. І якими маленькими в порівнянні з Винниченком 
здаються інші препаратори народної психіки, кажучи не тільки про 
нашу літературу, а й світову! Навіть М. Горький, що придбав світову 
популярність за розкриття душі соціяльного низу, не показав і десятої 
частини, що дав Винниченко» [25, 172]. У слушності критичних оцінок, 
висловлених ще на початку століття, переконуємося, аналізуючи ди-
тячу прозу письменника. Винятковість і неординарність художніх 
образів парадоксально втілена в буденних картинах реального життя, в 
дослідженні психології звичайних дітей. Це, зокрема, ілюструють сю-
жети оповідань збірки «Намисто».
 Герої кожного оповідання В. Винниченка є особистостями, які 
постають в усій неповторності індивідуального характеру, по-своєму 
розуміють та сприймають навколишній світ. Сучасні критики називають 
письменника «гідним продовжувачем психологічної інтелектуальної 
прози другої половини ХІХ ст., новатором, який геніально передбачив 
чимало із шляхів розвитку світової літератури» [7, 93-94].
 Отже, художнє пізнання світу дитинства в малій прозі В. Вин-
ниченка, з одного боку, базується на традиціях літератури про дітей 
другої половини ХІХ століття, а з іншого – являє собою новий, якісно ви-
щий і своєрідний щабель. Новаторство письменника полягає передусім 
у глибині психологічного дослідження, майстерності відтворення 
внутрішнього світу маленьких героїв. В оповіданнях про дітей автор 
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не відступає від своїх художніх принципів і прийомів, а використовує 
їх лише з поправкою на концепцію адресата. Традиції В. Винниченка 
в українській дитячій літературі розглядати не доводиться, оскільки 
його твори лише на короткий час стали фактом літературного процесу, а 
потім понад півстоліття були штучно вилучені з нього.
 Орієнтуючись на досягнення світової та вітчизняної літератури, 
використовуючи багатий арсенал прийомів художньої типізації, часом 
нехтуючи гостротою сюжету та прагненням заінтригувати й розважити 
читача, передаючи невимушеність поведінки своїх героїв у звичайній 
для них обстановці, чистоту їхніх помислів і взаємин, В. Винниченко 
виробляв власний підхід до відображення дійсності; нові естетичні фор-
ми її освоєння, помітно розширив жанрові можливості дитячої прози.
 Незважаючи на відносно часте звертання до творчості Воло-
димира Винниченка багатьох літературознавців, на сьогодні не існує 
цілісного дослідження проблеми творення дитячих характерів письмен-
ником протягом всього його творчого шляху.
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ, ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ

 Винниченкове вміння «читати людські душі», передбачало май-
стерне відображення внутрішнього через його зовнішні вияви. 
 Насамперед слід зупинити увагу на одному з традиційних 
засобів художньої виразності – портреті, який у системі засобів худож-
нього психологізму часто набуває специфічних рис. Б. Галанов зазначав, 
перефразовуючи вислів О. Веселовського про епітет («історія епітета є 
історією поетичного стилю у скороченому вигляді»), що «історія пор-
трета є в скороченому вигляді історією мистецтва та літератури» [7, 41]. 
Таким чином, портретній характеристиці належить визначальна роль 
у створенні та розвитку характеру особистості, що перебуває в центрі 
психологічної прози. 

«ВИДИМА МОВА ДУШІ» ДИТИНИ 
 У реалістичній літературі здобув значного поширення портрет, 
який поєднує мистецтво з психологічним аналізом, фіксує складність та 
багатоплановість сутності персонажів. Велике, можливо, найголовніше 
значення для розкриття психології героя у творчості В. Винниченка 
має портрет. Змальовуючи зовнішність своїх персонажів, він не робив 
їх носіями виняткових рис. Портрет рідко виконує суто інформативну 
функцію і залишається об’єктивно-описовим. У більшості випадків він 
також виконує оціночну функцію, на ньому зосереджений емоційний 
бік опису будь-якого явища, події чи стану персонажа. 
 У В. Винниченка домінує динамічний (за класифікацією 
О. Білецького) тип портрета. Прозаїк відмовляється від деталізованих 
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описових портретів головних героїв. Він або «розосереджує» портретні 
деталі по всьому оповіданню, або «закріплює» за персонажами деякі 
постійні риси, вирізняючи їх для того, щоб не втрачалась портретна 
індивідуальність героїв. 
 Ставлення до портретування персонажів у В. Винниченка 
було винятково уважним, що засвідчено вже у «Красі і силі», де мо-
лодий прозаїк іронізував над фольклоризованою поетикою І. Нечуя-
Левицького, протиставляючи їй мистецтво психологічного портрета. 
У самого В. Винниченка, як стверджує С. Погорілий, «портрет живо-
го, кожний раз іншого, неповторного героя, індивідуальності з вираз-
ними психологічними рисами та глибокими внутрішніми переживан-
нями» [27, 8]. У техніці портретування В. Винниченко здебільшого 
акцентує увагу на незначній зовнішній деталі, котра буває досить промо-
вистою. Такий засіб допомагає через часткове побачити ціле, збагнути 
людську природу в різних виявах. Цікавими в цьому сенсі є оповідання 
«Федько-халамидник» та «Кумедія з Костем». У них чітко простежу-
ються два плани: подієвий і психологічний.
 В оповіданні «Федько-халамидник» зовнішній портрет Федь-
ка представлений лише кількома штрихами: «руки в кишені, картуз 
набакир», «чуб стирчком, очі хутко бігають», «кожушок його весь мо-
крий», «чобітки аж порижіли од води», «шапка в болоті». Головна ж 
увага зосереджена на розкритті внутрішньої суті героя, на його голосі, 
інтонаціях, мові, вчинках. Душевні порухи Федька, його неординарна 
вдача підкреслюються авторськими характеристиками: «вигляд у нього 
гордий», «очі аж горять», «жилаве, чортове хлопча».
 Автор зосереджує увагу на поведінці Федька, чесного й чуй-
ного хлопчика. Серце його сповнене доброти, бажання допомогти, 
відповідальності за чуже життя.
 Федькові контрастує в оповіданні Толя: «Дитина ніжна, 
делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурив-
ся від сонця й соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. 
Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до Федькових за-
бав» [5, 311]. Протиставлення двох дитячих характерів стає джерелом 
сюжетної напруги. Психологічні деталі дозволяють «побачити» героїв, 
створити уявлення не лише про зовнішність, а й про внутрішній світ 
дітей. В. Винниченко обирає екстремальну ситуацію, коли почуття 
персонажів особливо загострені – сцену на річці та вдома після «ку-
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пання» у льодяній воді. Максималізм Федька (про якого кажуть, що він: 
«брехати не любить» і «видавати товаришів теж не любить», що це – 
«сибіряка якийсь, камінь, а не дитина!») підкреслено психологічними 
деталями: «Федька поклали на стілець і били вже як слід» – він «навіть 
не скрикнув»; «тільки як батько пустив на мент руку, якою держав його, 
Федько впав додолу й не рухався»; «а в непритомності когось просив, 
комусь грозився і все чогось допитувався у Толі» [5, 331]. Автор, таким 
чином, наголошує на незвичайній силі волі і гордості свого героя. 
 Орієнтація романтичної (зокрема, неоромантичної) художньої 
свідомості насамперед на естетичне моделювання характеру персона-
жа не в розвитку (як у реалізмі), а у вияві посутніх непересічних рис 
пояснює зовні надмірне нагромадження експозиційних епізодів (руй-
нування піщаних «хаток», відбирання чужого «змія», спокушування 
Толі й мужня поведінка під час покарання). Ці сценки розкривають 
психологічне єство «халамидри» у внутрішньо-напруженій цілісності 
його смислових складників.
 Портрет Винниченкових героїв тонко відображає їхню вдачу, 
переживання, найменшу зміну в почуттях чи настроях. Він увесь час 
змінюється, оскільки змінюються переживання і стан героя, відбиває 
динаміку його почуттів. Порівняння в портретах В. Винниченка 
підкреслюють не типові риси персонажів, а їхню індивідуальність, 
неповторність, як у портреті Івашка з оповідання «Гей, не спиться…», 
коли він перебуває в полоні клопотів про голубник: «Та аж навіть схуд 
і трохи зблід з лиця Івашко. Раніше тверденьке, чисте-чисте личко його 
було зовсім як підсмажена проскурка. А тепер ту проскурку наче мукою 
злегка присипали. Раніше чіткі, пухкі губи його раз у раз тонесенько 
лукавилися у куточках і завсігди рухалися: чи щось жували, чи морщи-
лись від задуманої ним штуки, чи щось виспівували. А тепер були все 
стулені, неначе щось здушили у собі і не випускали» [5, 98]. 
 У творах письменника ми бачимо не сам портрет, а враження 
про нього інших персонажів. Особливо це стосується образів другоряд-
них персонажів – їхні портрети передаються крізь призму сприйняття 
головних героїв твору, що з ними стикаються. Ці портрети значною 
мірою залежать від настрою, сприйняття, ставлення тих, хто спостерігає. 
Для прикладу можна взяти портрет бабусі Семена Комара з сповідання 
«Гей, ти, бочечко…». Цей портрет забарвлений іронічною інтонацією, 
змальований натуралістичними барвами – так її сприймає Семен Гедзь, 
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що посварився з її онуком: «Стара кашкет помічає і, спотикаючись та 
поспішаючи, котиться згори маненькою, темною грудочкою на Семена, 
паличкою підпираючись. Личко крихітне-крихітне, замотане хусткою, 
оченята без вій, червоненькі, закислі, посміхаються. Уст немає, тільки 
ямочка, а й вона, і носик, і всі зморшки посміхаються» [5, 53].
 Портрети своїх персонажів письменник малює надзвичайно 
стисло, іноді одним реченням, визначаючи характер персонажа, пере-
ходячи від зовнішньої характеристики до психологічної. Він відтворює 
діалектику душі своїх малих героїв, розкриваючи характери у процесі 
руху та змін. Малий Зінь (оповідання «Гей, хто в лісі, обізвися…») на 
початку твору «слухняний», «лагідний», «боязкий», бо боїться Корчуна, 
«страшного бога кари та заборони»; «Зінь сумирненько схиляє голову до 
плеча, так щиро дивиться чорненькими хитрими оченятками, так ласка-
венько посміхається…». В кінці оповідання, після смерті Корчуна, стає 
байдужим. «Зінь слухняно дається робити все, що хочуть, «але йому не 
страшно від того, що поскоромився, не соромно й не турботно» [5, 43]. 
У шестирічних дітей, як стверджують психологи, активно розвивається 
самооцінка, як важлива форма самосвідомості. Пізнання самого себе 
порівняно з оточуючим світом – необхідна умова для розвитку дитини. 
Центральна регулююча функція самосвідомості – це усвідомлення своїх 
бажань і їх здійснення, що пов’язано з формулюванням дитиною мети 
свого вчинку, здатність зберегти цю мету і практично реалізувати її. За 
визначенням психологів всі діти цього віку усвідомлюють сферу своїх 
уподобань: відношення до себе оточуючих, спілкування з ними [1, 17]. 
У дітей з’являються нові мотиви, пов’язані з їх інтересом до світу до-
рослих, з прагненням бути схожими на них, нерідко виступають і мотиви 
особистих досягнень, самоутвердження. Вони проявляються в обрáзах 
дитини або в її радощах при досягненні бажаного успіху, визнанні її 
переваги над іншими, а також в капризах.
 Хлопчика Гриня («Віють вітри, віють буйні») із заможної сім’ї, 
який є своєрідним домашнім «владикою», бо на всі його примхи зважа-
ють, усім його вчинкам потурають, автор характеризує стисло, лаконічно, 
розкриваючи характер у процесі зміни його поведінки. «Він владика, 
тихенько лежить і не сміє ворухнутись, де він цар і бог над речами, де 
слово й плач закон для мами, тата» [5, 13]. Самотність Гриня гнітюча, 
безмежна: «Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить одежа». Вираз 
очей виказує незадоволення Гриня: «Гринь, кругло витріщивши очі, обе-
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режно задом одсувається в глиб печі й сідає в самий куток…» [5, 14]. Він 
по-своєму переживає переляк і несподівану радість. Кожний своєрідний 
жест є характерним для вияву почуттів Гриня, він уже не почуває себе 
царем, йому страшно: «він такий тихесенький та ласкавий, а голосочок 
такий жалібненький, коли просить Саньку розповісти казку», «кладе 
голову на зігнутий удвоє рукав кожуха і приплющує очі». Оповідаючи 
Гриню свою історію життя через казку, Санька викликає в маленького 
«владики» жалість до дівчинки-наймички. Розповідь надає характерові 
Саньки психологічної глибини. «Гринь чує, як в очах йому знову стає 
гаряче, гаряче і жалько» [5, 26]. Повністю характер Гриня розкривається 
саме через ставлення до Саньки-наймички.
 Характерна для В. Винниченка і відсутність докладних описів у 
створенні портрета. Велику виразність зображенню часто надають якась 
одна або дві риси зовнішності, що передають усю динаміку внутрішнього 
життя персонажа. У наведеному уривку таку роль відіграють губи. 
 Наприклад, в оповіданні «Та немає гірш нікому…» стан відчаю, 
образи Льоні, якому, після смерті мами, живеться надзвичайно тяжко, 
бо дядько та тітка постійно обзивають його «вулишним мужиченям», не 
дозволяючи гратися навіть із його однолітками, передають в основному 
губи, підборіддя: «Тут у Льоні губи раптом починають якось кумедно 
випинатися вперед, наче він свиснути хоче і дрібно-дрібно трусяться» 
[5, 235].
 Ще однією з визначальних особливостей творення Винни-
ченкового портрета є зіставлення двох образів. Часом зіставлення 
набирає форми контрасту, особливо якщо персонажі протиставляють-
ся один одному своїми поглядами, поведінкою, вчинками. Приклади 
цих порівнянь і контрастів ми можемо знайти практично в кожному 
оповіданні збірки. Вони допомагають яскравіше відтінити особливості 
характеру і вдачі порівнюваних персонажів, уникнути зайвих до-
кладних описів. Для прикладу візьмімо оповідання «Та немає гірш 
нікому…». Тут порівнюються два товариші – Сашко та Льоня. Письмен-
ник зображує зовнішність своїх героїв, акцентуючи увагу на окремих 
деталях, які відіграють певну роль у характеристиці внутрішнього світу 
героїв. «Присадкуватий і широченький, він у свойому хвартушку та з 
рудою голівкою подібний до пляшки шкалика. Пахне від нього шкурою 
й ваксою, а все лице замурзане від роботи» – це Сашко, а «Льоня ж у 
майському парусиновому костюмчику, увесь біленький, чистенький та 
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тоненький, як обчищена від кори лозиночка. На лицях та на висках вид-
ко зеленкуваті жилочки, а очі сині-сині. Тільки тепер вони чи злякані, 
чи розгублені» [5, 231]. З цього порівняння ми не тільки яскравіше 
уявляємо їхню зовнішність, а й бачимо різницю в їхніх характерах: 
Якщо «голос у Льоні тихий та безживний»; «тривожно дивиться»; «хму-
ро стріпується», то «Сашко напружено думає, вишукує»; «здивовано 
свистить»; «хмарно насуплюється». Льоня – несміливий, вразливий, а 
Сашко – рішучий, упертий, самостійний. Динаміка портретів Сашка та 
Льоні – це наслідок зовнішніх проявів внутрішнього світу героїв.
 Художні резерви портрета відтворюють окрім зовнішніх ха-
рактеристик внутрішні психічні колізії. Для цього В.Винниченко ак-
тивно використовує динамічний портрет. І. Семенчук відзначає особли-
ву функцію динамічного портрета в художньому творі: «виразити всі 
переливи душевного життя героїв в їх фізичному виявленні – міміці, 
жесті, виразі очей. Таким чином, внутрішнє життя людини пись-
менник відтворює у всьому його процесі» [28, 19]. Це ж саме можна 
спостерігати й у Винниченковому портретуванні. Письменник май-
стерно освоює художні закони «фізіогномічного мистецтва» [29, 36], 
в якому найменша форма мімічної експресії – жест, усмішка, погляд – 
відтворюють глибинні психічні процеси, позначають динаміку почуттів. 
Відтворюючи психічний стан, В. Винниченко використовує комбінації, 
за формулюванням І. Страхова, «ситуативних портретних рис» [29, 58], 
котрі як експресивні форми є адекватними певному внутрішньому по-
чуттю.
 Художні засоби психологічного портрета – від найменшої деталі 
до комплексу зовнішніх ознак – створюють цілісну модель характеру. Влас-
не, через портретування автор намагається побачити мотивації людських 
вчинків і відповідно прослідкувати зміни характеру. Це, так би мовити, 
психолого-порівняльний аспект характеротворення. В оповіданні «Та немає 
гірш нікому…» експресія внутрішньої тривоги Льоні відтворюється через 
фізіогномічні форми. Автор зображує емоційну ситуацію притупленого ре-
агування, виявів страху, що спричинюють раптові спалахи неврозу. Прик-
метно, що експресія страху в душі Винниченкових героїв відтворюється за 
допомогою однакових засобів характеротворчої поетики. Льоня, не витри-
муючи дядькового «воспітанія», а ще коли починають обзивати його маму 
«нікчемою», «гулящою», бунтує: «ввесь заливається вогнем, хижо, люто 
блискає на тітку й пронизувато кричить: 
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 – Неправда! Ви сам і нікчемні й гулящі!» [5, 246]. 
 Для дітей-підлітків характерні імпульсивна активність, 
нестриманість, емоційне збудження, вони зразу діють, не думаючи про 
наслідки. У психологічному розвитку дітей-підлітків наступає перелом-
ний момент, відомий під назвою «підліткова криза» [3, 247]. Зовнішньо 
це проявляється в грубості і невимушеній поведінці підлітка, прагнен-
ням діяти наперекір бажанням і вимогам дорослих.
 Дядько вчиняє «розправу» над хлопчиком: з усієї сили «різкою 
ріже біле тільце» Льоні. Хлопчик з переляку перестає кричати, водить 
очима круг себе і «ввесь дрібно-дрібно труситься ногами, руками голо-
вою» [5, 249]. Якийсь час він лежить із задертою головою і переляком в 
очах, «а потім зненацька падає лицем у канапу й вибухає гірким рвуч-
ким плачем» [5, 253]. «Спочатку він труситься мовчки, а далі починає 
робити ротом «ввв», неначе від нестерпного холоду. І коли робить «ввв», 
то зуби йому цокають і все тіло ще дужче труситься. Потім тремтіння 
спадає, затихає «ввв» і якусь хвилину Льоня лежить тихо, тільки под-
ригуючи плечима» [5, 250]. Деталь фізичної дії «труситься всім тілом», 
«труситься мовчки», «ще дужче труситься» позначають розчарування, 
зневіру і страждання Льоні. Це своєрідний портрет-емоція, що фіксує 
цілісний комплекс дитячих переживань. Льоня почувається безпорад-
ною дитиною, повсякчас боячись викликати до себе підозру. В. Винни-
ченко показує, як упродовж сюжетної дії відбувається зміна характеру. 
 Цей внутрішній стан автор зображує за допомогою однотипних 
експресивних знаків. «Тілом знову проходять дрижаки», «він довго тру-
ситься і ридає на канапі в горі, в болючій тузі», «він тихо притуляє го-
лову до самої спинки канапи і тихо-тихо плаче». Особливості психічної 
поведінки Льоні – це не страх бути викритим чи запідозреним, а швид-
ше внутрішній протест душі (підкреслення наше. – С.П.).
 У світлі фройдівського вчення, розвинутого його послідовником 
К. Юнгом, підсвідомі дії і вчинки психічно травмованих (несправедливо 
ображених дорослими) дітей завершуються автоматично, рефлекторно, 
причина яких ще не встигла дійти до їхньої свідомості, але серцем герої 
відчули, що зіткнулися явно зі злом. Така реакція захисту зумовлена 
передсвідомим, суміжним станом свідомості. 
 У всіх випадках, пов’язаних із захистом себе або інших, 
детермінізм як пояснення причинності дуже прозорий: він зумовле-
ний одним із п’яти інстинктивних факторів – рефлексією, яка являє 
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собою рушійну силу підсвідомої і свідомої поведінки людини [34, 80]. 
Поведінка юних героїв у творах Володимира Винниченка зумовлена не 
тільки рефлексією, а й іншими факторами, що співзвучні «глибинному 
психологізму», – активністю.
 Для кожного людського почуття, емоції чи психічного стану 
В. Винниченко намагається дібрати відповідну форму художнього зо-
браження. На думку І. Страхова, «ці експресивні знаки, маючи склад-
ний психологічний зміст, стають своєрідною мовою почуттів, котра 
віддзеркалює тонкі нюанси душевних станів» [29, 60-61].
 Кожен персонаж по-своєму переживає і переляк, і відчай, і 
несподівану радість. «Ґедзь прикушує нижню губу, а вона вся чогось 
труситься…, робить люте лице, рачки відповзає від куреня й мовчки 
стрімголов летить униз», – це про Семена Ґедзя, пастушка, який не 
вгледів, як худоба забралася на баштан (оповідання «Гей, ти, бочеч-
ко…»). У «Бабусиному подарунку» Васько вихваляється перед хлоп-
цями срібним карбованцем, якого йому подарувала бабуся. Заздрячи 
йому, хлопці вирішують виміняти карбованця за ножик. Для цього треба 
перекинути бабусин подарунок через провалля. Васько погоджується, 
але карбованець падає над приступкою «біля самої дірки горобиної». 
Внутрішній стан хлопчика передано через риси портретної характери-
стики: «а губи стали тоненькі, сірі очі гострими, сам увесь зробився чер-
воний, як його волосся, і весь час сопів носом. Коли вже губи тоненькі 
стали й сопе носом, значить, справа погана» [5, 344]. У поетиці портрета-
емоції особливість художньої техніки В. Винниченка виявляється в 
майстерності схопити мить емоційного акту. В.Винниченко майстерно 
використовує засіб «контрастного монтажу» [30, 29], що виявляється 
в чергуванні подій, різкій зміні психічних станів. Аналогічний спосіб 
зображення письменник застосовує в поетиці портретування багатьох 
персонажів, схоплюючи психічну мить людської душі, у котрій по черзі 
вібрують різні емоції, виявляються антинонімічні риси характеру. Такий 
принцип відтворення внутрішнього життя героїв Л. Колобаєва називає 
«драматичним» типом психологічного аналізу, коли в одну точку 
зведені полярні почуття і стани [16, 287]. «Психологічна характеристи-
ка моменту» [13, 155] виразно відчутна в емоційному портреті Ланки 
(оповідання «Ой випила, вихилила…»). Дівчинка змальована в скрутний 
період її життя: мати дуже хвора. Ланка все робить сама, сім’ю обсіли 
злидні, оскільки мати не може заробляти. Ці обставини штовхають її на 
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відчайдушний вчинок – відрізати ґудзик з мундира у генерала, який до-
поможе і відновити їй свій авторитет серед ровесників, і заробити відро, 
«в якому мати буде парити хворі ноги». «Кругле личко грає ямками на 
щоках та підборідді. Кирпатенький носик задиркувато стирчить догори, 
очі прискають сміхом, як із двох сикавок. Та смішна така: підіпреться, 
бувало, одною рукою в бік, у другу ганчірку (замість хусточки), загони-
сто виспівує». Коли починає грати в «пувички», «розуміється, зараз же 
вся наїжується, як кішка за горобцями, губи стають тоненькі, а зелені, 
як у кішки, очі її вузенькі та колючі так і ходять од жадності» [5, 66]. 
В.Винниченко показує пластику Ланчиного характеру, дію психічних 
збудників, що здатні миттєво змінювати один психічний стан на поляр-
но протилежний. О. Вечірко називає такий спосіб зображення прийо-
мом «емоційної хвилі», коли «один і той же психічний стан виникає, 
пригасає і знову розгортається» [4, 9]. 
 Характеротворчу функцію засобу «психологічного моменту» 
використано і в оповіданні «За Сибіром сонце сходить…». Гаврик і 
Михась, мріють стати розбійниками, як Кармелюк, викопати собі в 
лісі печеру, сховатися в ній і жити собі удвох. Хлопці вирушають до 
лісу, але дорога була неблизькою. Вони дуже втомилися. Ситуація мо-
менту, використання деталей фізичної дії сприяє зображенню миттєвої 
зміни Гаврикової вдачі: «Гарячий він дуже був та загонистий… Лице 
Гаврикові стало вже не як цибуля, а як стиглий баклажан, червоне та 
блискуче від поту. Волосся змокріло, позлипалося і, як вимочений хвіст 
у півня, стирчало на всі боки з-під шапки. А очі горіли, переливалися зе-
леними блисками, свіжі, чисті, веселі серед червоного обличчя» [5, 268]. 
Хлопчики-підлітки, опинившись сам на сам на шляху в степу, беручи на 
себе відповідальність дорослих, зазнають страху від природних явищ 
(кряче гайвороння, тінь від горбів, чорний голий степ, темне густе небо, 
різні голоси від вітру, багнюка, моторошна тиша, ніде нікогісінько), а 
також від раптової зустрічі з халамидниками. 
 Стан страху, переляку Михася та Гаврика передано в оповіданні 
через авторську оповідь: «Їм було чогось моторошно… Гаврик уже 
насупив брови і прикусив нижню губу, а як прикусив губу, то це вже 
знак, що готов битися» [5, 277]. Михасеві стало страшно, він благає 
Гаврика втікати: «Їй, богу, тікаймо, Гаврику,» – прошепотів він. Через 
відображення рухів та інтонацію голосу в діалозі автор відтворює праг-
нення героїв перебороти страх на дорозі: 
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 – Не підходь. Так і рубну! Чого вам треба? Не підходь! Зарубаю!
З усієї сили штовхнувши халамидника в живіт, хлопці тікають. 
 – Халамидряки! Злодії! Сволочі! – закричав Гаврик [5, 279]. 
 Дорога, на якій опинилися хлопчики-підлітки, є виявленням 
не тільки їхнього фізичного стану, а й психічного. Герої повертають-
ся назад додому. Авторська оповідь допомагає відчути зневіру і розча-
рування хлопчиків, які не досягли своєї мрії стати розбійниками, схо-
жими на Кармелюка. Змінність зовнішніх штрихів відтворює складну 
гаму психічних процесів: «Важко, безживно волочили ноги, хляпаючи 
мокрими полами по халявах, похиливши голови; тупо почимчикува-
ли до хати, обличчя роздерті, в крові, в болоті, запухлі, загиджені. Очі 
безживні, застиглі, як у мертвих риб, руки спущені, як в утоплених, з 
одежі стікають калюжі» [5, 285].
 Модифікацією Винниченкового портрета-емоції є так зва-
ний колористичний портрет з домінантою семантики кольору для 
відображення відповідних характерологічних особливостей, спектру 
психічних процесів. Відтінок кольору в даному типі портретування 
трансформується у психологічний відтінок характеру. Така особливість 
Винниченкової характеротворчої техніки свідчить про глибину 
асоціативного мислення письменника, який намагається для кожної 
психологічної емоції дібрати адекватний еквівалент кольору. 
 У психологічному портреті відбувається, за словами 
Ю. Кузнєцова, «семантизація» кольору [18, 156]. Часто повторюваною 
колористичною деталлю портретів є блідість обличчя: «а в очах повно-
повно сліз, от-от викотяться і потечуть по зблідлих, тугих щічках» 
[5, 85] («Ой випила, вихилила…»); «трохи зблід із лиця Івашко. Раніше 
тверденьке, чисте-чисте личко його було зовсім як підсмажена проскур-
ка. А тепер ту проскурку наче мукою злегка присипали» [5, 98] («Гей, чи 
пан, чи пропав…»); «а личко Льоні неначе ще дужче схудло, ще більше 
зблідло» («Та немає гірш нікому…»); «Любка знову погасла, змертвіла, 
зробилася аж ряба від ластовиння» [5, 208] («Гей, не спиться…»). 
Домінанта кольору увиразнює емоційні портрети героїв, показуючи 
процес імпульсивного сприймання навколишньої дійсності, болісне, не-
вротичне реагування на стрімкий розвиток життєвих подій. Семантика 
кольору характеризує внутрішній стан героїв. Творячи колористичний 
портрет, письменник виявився особливо продуктивним у використанні 
кольору як художнього еквіваленту психічних станів: «На лицях та на 
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висках видно зеленкуваті жилочки, а очі сині-сині. Тільки тепер вони чи 
злякані, чи розгублені» [5, 230] («За Сибіром сонце сходить…»); «куций 
носик, побризканий ластовинням, вкрився потом, як росою, кругле, туге 
личко з ямочкою на підборідді – непорушне» [5, 62] («Ой випила, вихи-
лила…»); «все лице в буйному, цегляному ластовинні, волосся жовте, 
стирчком; очі зелені, губи червоні, широченні» («За Сибіром сонце схо-
дить…»). Ефект психологічного коментаря внутрішнього стану в цих 
портретах досягається ампліфікацією епітетів із семантикою кольору. 
Використовуючи резерви психологічного портрета, художньо увираз-
нюючи деталі кольору, В. Винниченко створює домінантний колір душі, 
характеру, психопочуттів.
 Зіставлення зовнішньої краси маленької героїні Любки зі світом 
природи автор передає в оповіданні «Гей, не спиться…»: «Бурею покру-
чене, покучерявлене золоте жито на голові. А під житом – дві великі-
великі сині квітки очей. А коли очі заплющені, то на них лягають два 
широких серпанки – густі темнії вії»[5, 99]. Деталь «очі – сині квітки» 
розкриває внутрішню красу героїні. Відчувається висока майстерність 
В. Винниченка в нюансуванні живописних портретів – вони водночас й 
абстрактні, і динамічні.
 В. Винниченко не тільки досліджує внутрішній світ своїх ма-
леньких героїв, але й відкриває його перед нами саме тоді, коли настає 
критичний момент, коли емоції персонажів сягають апогею. Така ме-
тодика вибору ситуації, ракурсу зображення використовується не 
лише в оповіданнях про дітей, а й в усій його малій прозі: «Увага ав-
тора концентрується виключно на віддзеркаленні кризового моменту 
життєвого шляху, але весь цей шлях не показується; не дається розгор-
нута і повна психологічна характеристика персонажа до і після кризової 
точки. Головне – передача стану особистості в тяжкій для неї ситуації… 
Весь предметний світ і явища соціальної дійсності оповідання стають, 
перш за все, засобом розкриття трагедії особистості, підсилюють і по-
глиблюють одночасну передачу критично-екстремальної ситуації та її 
емоційно-суб’єктивну авторську оцінку» [11, 111].
 Знайомлячи читача із панським підпасичем Костем («Кумедія 
з Костем»), автор зупиняє художню увагу на очах і вустах хлопчика: 
«Зеленкуваті, вузенькі глибокі оченята його не одривались, а губи роззя-
вились, і з-за них виглядали ріденькі, гостренькі зуби. Здавалось, що він 
як укусить, то мусить страшенно боліти, більше, ніж від кого другого. 
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Але Кость ніколи не кусався. Хто б і як його не бив, він нізащо не кусався» 
[5, 289]. Портретні штрихи супроводжуються нетрадиційним авторсь-
ким коментарем, який відразу трохи насторожує читача: чого раптом ди-
тина повинна кусатися, і чому письменник так уважно приглядається до 
зубів хлопця? Відповідь на питання з’явиться трохи пізніше, коли читач 
зрозуміє, що письменникові важливо не тільки показати свого героя і 
дати своєрідну відправну точку, з якою порівнюватимуться нові вражен-
ня, але й умістити між рядками думку про те, як важко жити цій дитині 
і як умови життя позначаються на її зовнішності.
 Упродовж твору автор неодноразово доповнюватиме пор-
трет новими деталями, розглядаючи вкотре очі і вуста: «… кумедно 
зморщив носа, вишкірив зуби…» [5, 289]; «… худі веснянкуваті щоки 
його розжеврілись, губи розкрились і він часто облизував їх» [5, 295]; 
«… підвівсь і чудно, напружено, гарячими зеленкуватими очима дивив-
ся вслід йому…»; «… посміхнувся ніжно-ніжно, аж засяяв очима…» 
[5, 298]; «…лице суворо витягнулось, під очима лягла кружальцем 
холодна мертва тінь, губи блідо-сині міцно прилипли до зубів, і зуби 
злегка виглядали з-за них» [5, 302]. Письменникові важливо помітити 
найменші зміни на обличчі дитини, зазирнути в очі-щілинки, які 
відкривають дорогу до сокровенного, адже не тільки рухи і жести, а 
навіть міміка свідчить про переживання героя, його психологічний стан. 
Домінантним образно-психологічним символом емоційного портрета 
Кості є сльози: «Кость несподівано, всім лицем уже, а не одним носом, 
скривився, підборіддя і губи затіпались, очі налились сльозами й він го-
лосно, простягаючи руки й повторюючи «оддай, оддай», гірко заплакав 
на всю хату. І сльози одна за одною швидко, поспішно, як краплі дощу 
по шибках, котились по щоках і стікали в скривлений рот, на груди, 
на простягнені руки» [5, 299]. Саме ці сльози, як деталь експресивної 
характеристики, найповніше дають змогу В. Винниченкові простежи-
ти внутрішню суть дитячого характеру. Письменник глибоко обсервує 
психологію страждання Кості. 
 Специфікою поетики характеротворення у В. Винниченка є 
синтез художніх засобів або використання ознак одного засобу в іншому. 
Прикладом цього є зв’язок портрета з інтер’єром. Художні деталі 
інтер’єра доповнюють зовнішньо-психологічні штрихи портрета, при-
чому також із виразною домінантою семантики кольору. «Холодно, німо 
дивляться вікна на Льоню темно-синіми шибками. І ганок парадний – 



360

ЧАСТИНА  ДРУГА

із дашком – теж мовчазний, холодний, суворий» [5, 245]. Холодна атмос-
фера позначається на Льоніному портреті. «Льоня не рухається, тільки 
дивиться вгору великими синіми очима, повними страху (…) в животі 
йому стає млосно, ноги м’якнуть і груди душить тоскний жах» [5, 240] 
(«Та немає гірш нікому…»). В. Винниченко вміє намалювати стислий 
і зримий портрет, дати яскраву характеристику психологічного стану 
персонажа.
 Психологізація портретів у характеротворчій поетиці В. Вин-
ниченка здійснюється і через зображення елементів одягу. Засобом 
психологічної індивідуалізації є атрибутивність одягу, який стає показ-
ником емоційного стану героїв. Одяг не просто зовнішньо-предметний 
штрих портрета, а глибоко-психологічна характерність поведінки 
героїв, ознака їх життєвого почерку. «Дійсно всі були в свитках і чо-
ботях, а Кость босий і в одному піджачку та брудній сорочці» [5, 290] 
(«Кумедія з Костем»); «кожушок його був весь мокрий, чобітки аж 
порижіли од води, шапка в болоті. Але він весь сяяв і махав величез-
ною палицею» [5, 315] («Федько-халамидник»); «чогось сердитий був 
Івашко і два вихорці його стирчали з-під одсуненої на потилицю шапки, 
загонисто, як розп’яті хвостики півників» [5, 98] («Гей, не спиться…»); 
«руки в кишені, картуз набакир, іде не поспішає» [5, 306] («Федько-
халамидник»); «і чи Семен Гедзь кашкета набакир надіне. Семен Комар 
уже й собі свою обдерту шапчину так само носить. З неї крізь дірки 
волосся стирчить на всі боки, її б на смітник викинути, а він набакир 
натовкмачує по-парубоцькому» [5, 45] («Гей, ти, бочечко…»). Елементи 
одягу є інформативними деталями психологічного і побутового життя 
героїв.
 Активним діючим компонентом поетики В. Винниченка 
виступає портретна художня деталь. Письменник намагається уникати 
розлогих авторських відступів, часом йому досить однієї опуклої деталі, 
риси, характерного слова чи предмета, щоб до найтонших нюансів пока-
зати нам внутрішній світ свого героя, його життєву драму. В оповіданні 
«Кумедія з Костем» такою деталлю, яка набуває глибокого алегоричного 
значення і несе у собі значне змістове та ідейно-емоційне навантаження, 
виступає недопалок панської цигарки.
 У цей час Кость був настільки заглиблений у свій світ, настільки 
зачарований своєю знахідкою, що й не помітив, як зайшла у хату одна з 
робітниць. Коли недопалок опинився в її руках, Кость «закричав дико, 
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страшно, надзвичайно закричав: «Одда-ай!! Одда-ай!!»
 Такий злісний крик із глибини душі показав надзвичайну вагу 
персоніфікованого предмета. Його вага наскільки важлива, що Кость 
здатний ради повернення недопалка на все, він уже не контролює себе, 
своїх емоцій, все горе, весь біль виливаються через страшні потоки 
сліз. Починаючи з дикого крику, переходячи на мольбу і закінчуючи 
безнадійним, вивертаючим душу плачем, «Кость раптом упав на коліна, 
задер лице, склав руки, як на молитву, і швидко-швидко, злякано з жа-
гучою мольбою забурмотів: «Ой оддай, ой оддай!.. Це моє… Це моє… 
Це – татове… Дай мені… Дай…» [5, 299].
 Не випадковою є і поява чижика в оповіданні «Федько-
халамидник». Хоча він фігурує заочно лише в двох епізодах, однак без 
нього оповідання не відбудеться, а образ антигероя залишиться незавер-
шеним. 
 Психологічно наснажені портрети В. Винниченка відзна-
чаються своєю стислістю. Це не портретні характеристики в дусі 
І. Нечуя-Левицького, а швидше портретні деталі, виразні штрихи, що 
підкреслюють найприкметніші ознаки персонажа. Реалістичність 
оповіді, умотивованість конкретних деталей, ретельне дослідження 
особливостей внутрішнього життя героя – найсуттєвіші риси поетики 
письменника. Увага автора зосереджена на психології персонажів, знач-
ну роль відведено внутрішньому мовленню героїв.
 З-поміж поетикальних засобів вирізняється і своєрідний спосіб 
застосування тропів, для «характеристики індивідуалізації персонажів, 
змалювання картин, визначення явищ, речей та інтер’єру» [27, 8]. 
Оповідання В. Винниченка багаті на порівняння. Змінюючи якусь рису, 
письменник часто повторює порівняння в одному творі або переносить 
його до інших. Наприклад, «не голова, а наче плетений із темної лози 
кошик», «очі прискають сміхом, як із двох сикавок» (Ланка, «Ой випи-
ла, вихилила…») «босі ноженята – неначе дві стеблинки квіток»; «лич-
ко, як підсмажена проскурка», «стирчало два вихорці, як два гребінці у 
півника» (Івашко, «Гей, не спиться…») «з рудою голівкою подібний до 
пляшки шкалика» (Льоня, «Та немає гірш нікому…»), «вся голова його 
як стара цибулина», «підборіддя довге-довге, як шийка в пляшки» (Гав-
рик і Михась, «За Сибіром сонце сходить…»), «очі сірі, а вся голова, не-
наче з червоного золота», «стиснув губи в ниточку» (Васько, «Бабусин 
подарунок»).
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 У оповіданнях В. Винниченка є мандрівні образи-фаворити, які 
дуже часто повторюються в тому самому творі у різних видозмінах або 
переходять і до інших творів: зуби – «зубки часнику», голова – «плете-
ний кошик», очі – «сикавки», губи – «намисто», ноженята – «стеблинки 
квіток», очі – «квітки», вії – «серпанки», личко – «підсмажена проскур-
ка», вихорці – «хвостики півників», очі – «цибулини», волосся – «зо-
лота кучма», губи – «ниточки», лице – «сіре ластовиння», безконечні 
варіанти погляду очей, усмішки. 
 В. Винниченко показав життя дітей з усіма парадоксами, 
психологічними конфліктами. Глибина психологізму змушує дивитися 
на кожну дитину як на індивідуальність, спостерігати за її душевним 
життям та сприйняттям світу. Портрет у В. Винниченка, безперечно, 
психологічний, передбачає не лише зовнішні дані, він фіксує психо-
граму душ, є колом характерології; динамічний портрет передбачає ак-
центування якихось характеристичних деталей. Домінуючи у більшості 
дитячих оповідань Володимира Винниченка, оповідна манера визначає 
й особливості портретних деталей. Автор робить виразну художню де-
таль засобом психологізації портрета. Типовим явищем для розкрит-
тя характерів героїв дитячих оповідань В. Винниченка є різка зміна 
психічних станів – від пригасання емоцій до нервового збудження.
 Характери дітей В. Винниченко творить через сукупність 
психічних засобів, з яких постає цілісна особистість із власним 
світосприйняттям, власними поглядами на життя.
 Суттєву роль у зображенні душевного стану героїв, природності 
їхніх почуттів, поведінки у творах письменника виконує автор-оповідач. 
Через характер мовлення (монологи, діалоги), власне авторську харак-
теристику він фіксує деталі, що означають жести, міміку, пози, рухи, 
акцентує увагу на їх емоційно-естетичній сутності – виявленні через них 
ознак доброти, лагідності, суму, страху тощо. Мовлення відіграє важли-
ву роль у процесі характеротворення, допомагає авторові найточніше 
передати внутрішній стан героя.
 Надзвичайно важливою для створення характеру в художньому 
творі є роль жестів, що виразно посилює ефект висловлюваної думки. 
Часом окремі неконтрольовані рухи або дії демонструють певні почут-
тя, які в розумінні героя не мали б знаходити свого втілення.
 В оповіданнях досліджуваного періоду, коли подієве розгортан-
ня значно звужується і натомість поглиблюється психологічний аналіз 
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на основі відносно статичної форми, значення жестів наповнене роз-
ширеним змістовим навантаженням. Часто осмислені та підсвідомі 
рухи людини зосереджують цілий комплекс внутрішньо-особистісних 
характеристик. При цьому семантика поняття «жест» дозволяє окрес-
лити значну палітру, включаючи безпосередньо жест, міміку, інтонацію, 
позу, вираз обличчя й погляд. Ознаки активного вияву особистості до-
зволяють більш ґрунтовно дослідити найменші психологічні фактори і 
зрозуміти закономірності мотивації вчинків.
 О. Толстой у статтях про мову художньої прози визначив жест 
і його функції як «результат душевного руху», «нездійснене або стри-
мане бажання», «емоційний стан, жесто-мімічний рух, не обов’язково 
виявлений зовні, але визначальний для мовного ладу»: «Якщо ви, пись-
менник, відчули, угадали жест персонажа, що ви описуєте (за однієї 
неодмінної умови, що ви повинні ясно бачити цей персонаж), слідом 
за угаданим вами жестом піде та єдина фраза, з тим саме розміщенням 
слів, з тим саме вибором слів, з цією саме ритмікою, що відповідають 
жесту вашого персонажа, тобто його душевному стану в даний момент. 
Жест – ключ до людської психіки»  [31, 393].
 Жест у характеристиках героїв точний, живий, емоційний, 
підпорядкований завданню психологізації. У центрі уваги В.Винниченка 
– психологічно-емоційна означеність ситуації, певні штрихи, що вка-
зують на емоції, душевний стан, який переживають герої, чуттєво-
емоційний відсвіт події. Психологічний стан героїв і ситуації автор 
розкриває, виводячи назовні, емоційно-фізіологічні образи-жести душі 
або, за влучним визначенням І.Франка, «рефлекси душі», в яких ці ста-
ни виражаються, використовуючи здатність таких жестів служити сиг-
налом включення відповідної реакції.
 В. Винниченко – майстер психологічного малюнка. Для ньо-
го важливим є не епічний опис подій, не просто вчинки людини, а 
людська душа. Розкрити людську душу – саме цьому і підпорядковані 
всі художні засоби. Письменник зіставляє внутрішні мотиви і настрої 
героїв зі способом їх активного зовнішнього втілення. Емоційне напру-
ження в деякий конкретний момент розмови висвітлює важливі аспекти 
словесного малюнка. Так, в оповіданні «Гей, чи пан, чи пропав…» стан 
розгубленості Івашка та Любки, які стурбовані тим, що не мають голуб-
ника для сірої птахи, передано через авторську оповідь:
 «Вашко передком чобота згортав купку піску й нічого не 
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казав. А брови нахмурені, завзяті, сердиті». Через відображення рухів 
та інтонацію голосу в діалозі автор відтворює прагнення героїв до 
здійснення своєї мрії.
 – Вашечку, що ж таке?! Болить тобі щось?!
Івашко підвів голову, твердо й суворо глянув просто в лице Любці й 
сказав:
 – Треба голубник заводити, от що!
 Любка витріщила сині великі очі» [5, 168].
 Автор передає елементи поведінки та жестів героїв, мотивує всі 
їхні висловлювання, розширює внутрішньо-настроєву та світоглядну 
характеристику через авторську оповідь: «Любка підвела голову, поди-
вилась на Івашка тоскними очима й хотіла щось сказати до нього. Але 
Івашко дивився на неї таким гострим, таким упертим поглядом, що вона 
мовчки посунула через капусту до хлопців і взялася за шворку поруч 
Сашка…а голос йому був здушений, чудний, неначе щось їв та крізь не-
прожовану їжу гукнув оте «тягніть»» [5, 218].
 Внутрішній світ героїв набуває персоніфікованого вигляду, а 
їх постаті загалом – значної життєвої правдивості й переконливості. У 
зображенні притаманних певній людині жестів органічно поєднуються 
різнопланові характеротворчі чинники: її власні переконання і погля-
ди, спосіб спілкування з іншими, а також суспільні явища, з-поміж 
яких передусім оточення, заняття, коло зацікавлень. Навколо героїв 
формується складна система взаємовпливів і завдяки саме жестам 
можна зрозуміти конкретну композиційну ситуацію та її морально-
естетичний підтекст. 
 У Володимира Винниченка все, про що він пише, набуває 
пластичної форми, все освітлюється з однаковою силою в конкретно-
чуттєвому образі, а почуття, хоч і бурхливі, але переважно однозначні й 
прості, і вони відразу виринають назовні через рухи й міміку. Внутрішній 
суб’єктивний план тут відсутній. 
 Дошукуючись прихованих, віддалених причин певного поворо-
ту подій і вияву в поведінці персонажів об’єктивних законів, Володимир 
Винниченко одночасно зберігає їх внутрішню свободу, своєрідність, 
непередбаченість, без чого персонаж не може бути «живим» [11, 106].
 Володимир Винниченко, аналізуючи складні душевні стани героїв, 
створює атмосферу граничної напруги, часто страждання, душевної муки, 
страху. Автор по-різному фіксує психічні стани своїх героїв, найчастіше че-
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рез відчуття. Візьмемо для прикладу оповідання «Та немає гірш нікому…». 
 Після смерті мами деспот-дядько знущається з Льоні, намагаю-
чись зробити з нього «чоловіка». Льоня не хоче навчатися у школі, а мріє 
разом із другом Сашком (теж сиротою), щоб їх віддали в пастушки чи в 
шевці. Директор викликає дядька до школи за поведінку хлопчика, «що 
там уже казав директор дядькові, Льоня не чув, але, коли побачив крізь 
кватирку карцера жовті великі баньки дядькових очей, так і скам’янів на 
лаві» [5, 231]; «личко витяглося, посіріло» [5, 238]; «на підборідді, якраз 
посередині, горбочком збираються зморшки і теж трусяться» [5, 238]; «в 
животі йому стає млосно, ноги м’якнуть і груди душить тоскний жах» 
[5, 240]; «Льоня мовчить, тільки руки його цупко, конвульсивно ходять 
по спинці стільця і пошерхлі смаглі уста розкрилися, як у гарячці» 
[5, 245]. У цих почуттях ми спостерігаємо збільшувану нервову напру-
гу: «він довго труситься і ридає так, як тоді, коли ховали маму: до хри-
поти, до страшного, тупого знесилля» [5, 253]. Як бачимо, зображення 
й вираження внутрішнього стану Льоні переплітається. Художнє мов-
лення доводиться письменником до стану точної однозначності, маємо 
перед собою психологічне «мереживо».
 В. Винниченко досить точно фіксує зміну психологічних станів 
героя: чітко виділяє той чи інший нюанс у переживаннях героя. Адже 
«психічний стан – це цілісна характеристика психічної діяльності 
за певний період часу, яка показує своєрідність перебігу психічних 
процесів залежно від відображуваних предметів і явищ дійсності, по-
переднього стану і психічних властивостей особистості» [19, 20]. 
В образі Льоні саме й відтворено афектовану психіку, яка виливається 
то в жах, то в розпач. Аналіз психічних станів Льоні привів нас до вис-
новку, що емоційній сфері життя героя автор приділяє велику увагу. Ми 
визначаємо такий спектр душевних станів Льоні: у сфері емоцій: страх, 
туга, обурення, розпач, незадоволеність, переляк, знемога; у сфері волі: 
розгубленість, безсилля; у сфері пізнання: напруга, остовпіння.
 Слід зауважити, що важливою в характеристиці головно-
го героя є не раціональна, а емоційна сфера. Його внутрішній світ 
не підпорядкований логіці, але все ж по-своєму закономірний: че-
рез усю оповідь проходить єдиний настрій «страху і розгубленості». 
Важкі, невиразні душевні порухи автор часто передає через подробиці 
зовнішньої поведінки. Характер рухів Льоні свідчить про складний ду-
шевний стан, який поєднує, можливо, і почуття страху, і намагання спра-
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витися зі своїм хвилюванням. Позбавлений материнської та батьківської 
любові, Льоня втрачає віру і в родинну любов, довіру до всього дорос-
лого світу, і це може призвести до абсолютної зневіри. Образи й пока-
рання для Сашка, який працює на хазяїна, – звичні й зрозумілі атрибути 
чужого дорослого світу. А Льоня, який перебуває під опікою дядька, 
переживає подвійні муки, захищає від рідних не тільки свою гідність, а 
й пам’ять про матір та батька. Саме ці обставини змушують головного 
героя перебувати в постійній напрузі, тривозі. 
 Однією з найважливіших характеристик психічного стану героя 
є особливості переміщення його в просторі. Так, у стані тривоги, «по-
стоявши трохи, Льоня знову підтягає ранець і тихо рушає понад стіною» 
[5, 238]; «трудно зітхає, підтягає ранець, одвертається і помалу-помалу 
іде стежкою до хвіртки» [5, 239].
 Про душевну кризу також свідчить і характер переміщень: 
«похиляє голову й переходить вуличку, держачись рукою за ремінець» 
[5, 239]; «біля воріт знову стоїть і довго пальцем оддирає трісочку на 
хвіртці», «біля вікна кухні Льоня зупиняється». Найчастіше напря-
мок ходи героя пов’язаний з характеристикою його станів: «Льоня не 
рухається і тільки дивиться до неї вгору великими синіми очима, повни-
ми страху» [5, 240]; «Льоня виходить і прикипає до стіни, з жахом див-
лячись на худе лице» [5, 242]. Невпевненість, надмірна нервовість героя 
присутні в цих описах. Така характеристика, де постійно нарощується 
динаміка дій, більш повно розкриває внутрішню напругу героя, 
допомагає побачити і зрозуміти настрій героя, простежити за його пере-
живаннями та ходом думок.
 Спостерігаючи за ним у такий спосіб, автор робить поведінку 
персонажа більш вмотивованою і цілеспрямованою. Кожен жест зобра-
жений як цілком виправданий і закономірний, пластика змальованого 
образу досягається насамперед точним, майже фізіологічним показом 
усіх рухів. Таким чином, через зовнішні засоби художнього виразу 
можна проникнути у внутрішній світ особистості, дослідити складні 
взаємовпливи на рівні підсвідомості. 
 «Гринь обережно задом одсувається в глиб печі»; «Підповзає 
до краю печі й виставляє голову»; «ставши навколішки, швиденько 
хреститься»; «Гринь похапцем простяга руку за комин, намацує мо-
нетку й показує Саньці» («Віють вітри, віють буйні…»), «Зінь схиляє 
голівку до плеча», «слухняно відходить», «задом-задом одсувається від 
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краю провалля, потім стає рачки й хапливо, озираючись назад, повзе до 
хвіртки» («Гей, хто в лісі, обізвися…») – стан розгубленості. «Семен 
Гедзь похмурює брови й здивовано дивиться вбік»; «Семен Комар щось 
криком розповідає старій, аж ніби стрибаючи їй у лице»; «Семен Гедзь 
здивовано витріщується на пана» («Гей, ти, бочечко…») – стан відчаю, 
схвильованості. «Ланка чудно витріщилась на Гришку й стоїть як 
задубіла»; «лежить у кущах і хижо водить куцим носиком поміж гілля»; 
«І задравши голову так, що всі жили на шиї натягуються»; «Івашко не-
залежним виглядом знизав плечима» («Ой випила, вихилила…») – ду-
шевна схвильованість.
 Узагальнену чуттєву реакцію у відповідь на різноманітні под-
разники, що йдуть від навколишнього світу чи з організму живої істоти, 
становить емоція як збудження, хвилювання, яка викликає не образ 
предмета, а специфічне переживання людиною відношення до явищ 
життя, пов’язане із задоволенням її потреб [25, 11]. 
 У творах Володимира Винниченка – велика кількість героїв 
різного віку, які так чи інакше незвичні за своїми вчинками, а тому ви-
даються дивними. Дивацтво героїв розкривається найчастіше через їхні 
дії та вчинки. Вузлові конфлікти, що найбільше характеризують такі 
особистості, розкриваються через зіткнення їх з іншими персонажами, з 
певними обставинами життя.
 Малий Костя з оповідання «Кумедія з Костем» ніколи не пла-
че, хоч як би його не били, не насміхалися з нього. Уже перша фра-
за твору налаштовує на якусь незвичайну історію: «З Костем сталася 
чудна комедія…». Слова «чудна», «чудний» досить часто трапляються 
на сторінках Винниченкових творів. Письменник любив оповідати про 
сповнені ризику пригоди своїх маленьких героїв, про диваків, або ж про 
таких дітей і підлітків, які чимось вирізняються з-поміж ровесників. 
Костя – також з диваків. Натомість причини його дивацтва криються у 
травмованості психіки. 
 Змалечку, зіштовхуючись із кривдами, образами, несправед-
ливістю, Кость замикається в собі, протиставляючи людському злу 
те, що спроможний протиставити – упертість і свою інакшість, ба-
жання робити все всупереч загальноприйнятому, аби привернути до 
себе хоч якусь увагу. Адже він, сирота, якраз і був обділений увагою, 
піклуванням, теплом, любов’ю. Саме бажанням нагадати оточуючим 
про себе і пояснюється демонстративна поведінка Костя. За спосте-
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реженням одного з педагогів-новаторів 60 – 70-х р. ХХ ст. В. Сухом-
линського дитина, яка пережила в ранньому віці образу, кривду, стає 
хворобливо сприйнятливою до найменших проявів несправедливості, 
байдужості. З кожним новим зіткненням зі злом, жорстокістю вона 
дедалі більше замикається в собі, її поведінка стає викличною. Такої 
думки дотримуються і сучасні психологи, стверджуючи, що непослух, 
упертість, різкість, брутальність, свавілля дитини, бажання робити все 
всупереч вимогам дорослих – це своєрідний «психологічний захист» від 
жорстокого світу [21, 141-142].
 Він – байстрюк, незаконно народжена панська дитина, і через 
це часто зазнає жорстоких кпинів з боку інших дітей і дорослих. Він 
ніколи не плаче, не боїться холоду, має кумедні звички: «зіщулиться 
тільки, втягне гостру голову свою в плечі, витягне, як гуска шию, змор-
щить носа, примружить очі та все своєї «хрр!» [5, 293]. І ось Костю тяж-
ко побив лановий – за те, що той недогледів, як панська худоба зайшла у 
пшеницю. Закінчилося це смертю хлопчика. Але перед тим письменник 
зробив нас свідками чудернацького вияву почуттів Костя до пана-батька, 
власне, свідками його дитячої драми, яка постала у вражаючій сцені, 
коли в одному спалахові зійшлися і образа, і ніжність, і нереалізована 
синівська любов… Кость заплакав лише тоді, коли лановий витягнув із 
його рук недокурок, «Кость раптом забивсь, на віях видавились сльози, 
і швидко-швидко забурмотів: 
 – Моє, моє… Ой оддай, то татове, то татове…» [5, 301].
В. Винниченку вдалося передати гаму почуттів хлопця, який страждає 
за батьком. Психіка Кості дуже збуджена. Думка перебуває в переривча-
стому русі, що передано паузами, деяким мовним безладдям. Повторен-
ня окремих слів є немов фокусом психічного процесу, його смисловим 
центром.
 В. Винниченко творить образ Кості не прямолінійно, передаючи 
найтонші порухи душі підлітка, а у вигляді витків. Через це процес змін, 
які відбуваються в душі героя, внутрішня боротьба виявляються на пер-
ший погляд, схованими від читача. Та саме подібний підхід до розкриття 
образу героя дозволив письменникові показати його складність та глиби-
ну почуттів через засоби, «які зовні виявляються інколи ледве помітно, в 
дуже тонких нюансах, у ледве помітних переходах-переливах; інколи в 
поведінці персонажа спостерігається помітне зрушення, різкий поворот, 
несподіваний стрибок». Тож таке творення образу Кості є цілком вмоти-
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вованим і відповідає авторському задуму. При цьому можна відзначити 
яскравість психологічного малюнка, виразність пам’ятних деталей, 
живописання настроїв, перебігу почуттів, зміни барв і краєвидів навко-
лишнього світу, здебільшого суголосних настроям героїв. Автор май-
стерно описує внутрішній стан хлопця.
 Драматизм дитячої екзистенції простежується через конфлікт 
конкретних характерів у конкретних обставинах, що створює найкращі 
умови для виявлення особистісного «я» дитини.
 Письменник майстерно відтворює перебіг почуттів героя: за-
доволення («у нього ніколи не мерзли руки і він дуже часто говорив 
про свої руки»), легке роздратування (– Я не байстрюк, Хрр!»); раптове 
пригасання емоцій (автор прямо називає стан розбитості: «щоки його 
розжеврілись, губи розкрились і він часто облизував їх»), збудження 
(«підскочив аж до бороди ланового, хиркнув йому в лице й побіг на 
гору»), втихомирення й задоволення, викликане появою пана («не зво-
див, немов зачарованого, ласкавого погляду з пана»).
 Виписавши підряд авторські визначення психічних станів 
Кості, можна помітити, що в емоціях гору беруть роздратування, сором, 
нервове збудження, відчувається мінливість і злитість психічних станів.
Від спілкування з хлопцями, які часто з нього насміхаються за незвичай-
ну вдачу, переважають «задоволення» й «радість». Костя завжди мовчав, 
а сьогодні щось «розбалакався». Він ніколи не плакав, «як його вже не 
били і хто вже його не бив». Його так і прозвали «кам’яним виродком». 
У вольових процесах Кості переважають рішучість і роздратованість. 
Коли хлопці починали глузувати з нього, що він – байстрюк, а батько 
– пан «він зразу ж схоплювався й біг щосили куди-небудь», «два рази 
хрукнув до всіх, схопивши з голови картуза, почав рвати його зубами й 
щосили побіг од них» [5, 295].
 Емоційний спектр Костя ширший і ясніший за пізнавальний. 
Тут панує рішучість, злість, яка переходить в лють, байдужість, що 
змінюється роздратуванням і відразою до себе, страх і докори сумління, 
що переростають в обурення.
 Різка зміна психічних станів – від пригасання емоцій до не-
рвового збудження – явище типове для розкриття характерів дитячих 
оповідань В. Винниченка.
 Автор відтворює наслідки психічних процесів, для нього підвладні 
характерні рефлективні емоції й почуття, душевні стани персонажів, і він 
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невтомно віддавав своє натхнення розкриттю психології своїх героїв.
 Напруження, зумовлене роздратованістю дій Кості, автор 
передає так: «Кость аж схопився на коліна і злісно, швидко подивляв-
ся на всіх»; «він лежав лицем догори й дивився як невпинно й по-
хмуро сунули кудись хмари. Йому, мабуть, знов було душно, бо худі 
веснянкуваті щоки його розжеврілись, губи розкрились і він часто об-
лизував їх» [5, 295].
 Розбурхана уява малює картину страждань і неспокою Кості, 
«коли при всіх лановий увечері знов потягнув за недокурок, Кость весь 
неспокійно забився, заворушився, немов від недокурка йшла шворочка 
до самого серця, коли на віях знову виступили сльози, – всі повірили» 
[5, 301].
 Розкриваючи особистості диваків, Володимир Винниченко 
акцентує увагу на моральній природі конфлікту як зіткненні дитячого 
духовного максималізму з «дорослим» пристосуванням, цілісності з 
подвійною мораллю, щирості з лицемірством, природного зі штучним, 
фальшивим, добра зі злом, людяності з жорстокістю. 
 Душевні процеси виявляються не тільки в узвичаєних формах 
чи подвійних почуттях, а й у вигляді пристрастей і афектів [32, 101]. 
Вони становлять «сутнісну силу людини, що енергійно прагне до свого 
предмета» [14, 101]. 
 Найчастіше на означення почуттів автор вживає такі епітети: 
«незвичайний», «надзвичайний», «одважний», «зайдиголова», «гор-
дий», «кумедний», «шибеник», бо пристрасть – це бажання у найвищо-
му ступені, воно штовхає на необачні вчинки. 
Винниченко-письменник досить часто ставить читача перед можливістю 
катарсису, себто – душевного очищення через трагедію. Очищення ж 
передбачає співпереживання, готовність сприйняти чужий біль як влас-
ний. І, звичайно, розуміння іншого, навіть якщо цей інший – зовсім не 
такий як усі. 
 Федько (оповідання «Федько-халамидник») теж не такий як усі 
– він заводій, дитячий «отаман». «Спокій був його ворогом» – сказано 
про нього в авторській ремарці. І це справді так. Він любить влаштову-
вати ризиковані розваги, дражнити сусідських хлопців. Скільки в ньому 
відваги, життєвого азарту, винахідливості й тієї надійності, яка, власне, 
й робить його ватажком!
 Федько – незвичайний хлопець, «чистий розбишака-
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халамидник». Не було такого дня, щоб хто-небудь не жалівся на ньо-
го. Вигляд мав гордий і завжди вирізнявся з-поміж однолітків своєю 
незвичайною вдачею. В оповіданні «Федько-халамидник» важлива не 
тільки напруга подієвої інтриги, а й психологічний сюжет. Кульмінацією 
є сцена, в якій після пригоди на річці, коли Федько врятував від загибелі 
хлопчика Толю, батьки тяжко карають ні в чому не винного «халамид-
ника». Несправедливо ображений хлопець «аж труситись перестав і по-
дививсь на Толю, який звинуватив його в тому, що він пхнув його на 
кригу…». Його поклали на стілець і били вже як слід, «Федько й на цей 
раз навіть не скрикнув» [5, 331].
 Слабкодухий, боягузливий Толя хоче перекласти свою провину 
на Федька – і той ще раз рятує його. Ось, як автор малює сцену, в якій 
один виявляє слабкість духу, а другий – великодушність. «Федькові знов 
упала з голови шапка, як ударив його Толин батько, він підняв її й по-
дивився на Толю, але Толя тулився до матері, яка милувала його і жаліла 
його…» [5, 330].
 Федько пожалів Толю, а розплатився за це тяжкими побоя-
ми своїх і чужих батьків та, зрештою, власним життям. Проте, оче-
видно, по-іншому він не міг. Бачити перед собою слабкого, морально 
пригніченого, настраханого і завдати йому удару – це не у Федьковому 
характері, це понад його гідність! 
 На цій домінанті Федькової вдачі варто наголосити. Він гордий 
тією гордістю, що здатна змусити людину діяти наперекір обставинам, 
а то й усупереч загальноприйнятим уявленням. В її основі – виняткова 
вразливість душі, яка означає стихійне відчуття самоцінності власного Я 
і готовність будь-що захищати його. Найвищим виявом відповідальності 
героїв-підлітків письменника є їх загибель заради врятування жит-
тя інших. Так, трагічний пафос оповідання «Федько-халамидник» 
пов’язаний із мотивом самопожертви, психологічним підґрунтям якого 
було прагнення Федька врятувати Толю на розбурханій кригою річці. Він 
робить це інтуїтивно, не замислюючись над тим, що може загинути сам. 
 В оповіданнях Володимира Винниченка ми простежуємо різні 
психологічні типи і виявляємо, що частіше всього образ хлопчика-
підлітка постає як трагічна особистість. Як зауважує К. Фролова «…
трагічне – це утвердження ідеалу через загибель конкретно вираженого 
прекрасного, … свідома загибель в ім’я утвердження своєї суті» [33, 11]. 
Письменник стверджує, що дитяча доброта, людяність є природно-
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органічною якістю героїв його оповідань. Хлопчики-підлітки самотні, 
беззахисні, їх можуть у будь-яку хвилину образити, прогнати, обізвати, 
але вони, не дивлячись ні на що, живуть у своєму прекрасному світі 
доброти, чесності, сором’язливості, справедливості і знаходять у собі 
сили, щоб допомагати тим, хто більше цього потребує. Зображуючи 
героїв-підлітків у час самотності, страху, хвилювання, переживання, ав-
тор фіксує ті їхні внутрішні порухи, які засвідчують намагання зрозуміти 
себе, свої почуття, виявляє нові грані особистісного «я» персонажів.
 Здається, ніби митець упродовж твору докладає значних зусиль 
для того, щоб переконати читача у виняткових рисах своїх героїв. І коли 
ми вже точно знаємо, що Кость ніколи не плаче, а Федько ніколи не бре-
ше, то тоді відразу стаємо свідками перших сліз і першої брехні. Такий 
прийом забезпечує максимум емоційної експресії, напружує і захоплює 
читача, залучає його до мистецької співпраці з автором.
 Як і інші душевні процеси, афектовані стани постають зі 
сторінок дитячих оповідань В.Винниченка найчастіше у змішаному 
вигляді. Це одна із особливостей творчої манери письменника, а тому 
часом важко виділити той чи інший нюанс у переживаннях героя. 
В оповіданні «Віють вітри, віють буйні…» відтворено афектовану 
психіку, яка виливається то в страх, то в розпач, то в задоволення ма-
ленького хлопчика Гриня – «владики, царя і бога над речами й людьми. 
«– Сань-ко!» – зо страхом виривається в нього. Страх охоплює Гриня ще 
більше, коли Санька відмовляється подати йому води: «Нехай тобі той, 
що у запічку, подасть!
 – Що воно таке?
 – А чого ж той у запічку?
 Чи він там усе сидить чи виходить?» [5, 14].
 З цього прикладу видно, що афект не обов’язково називати: 
його можна відтворити особливою структурою мовлення персонажа – 
напруженою, уривчастою, розірваною.
 Розказана казка про дівчинку-наймичку викликає у Гриня жаль 
до наймички, йому хочеться плакати, «і він тулить лице в бік Саньки і, 
обнявши її, починає схлипувати». 
 Казково-фантастичне осмислення Санькою власної недолі у 
створеній дівчинкою «казці про дочечку» стає моментом найвищо-
го внутрішнього трагізму. Цей момент настає слідом за кульмінацією 
дитячого протиборства, яка за своїм перебігом нібито виявляє миттєву 
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зверхність наймички над хлопцем. «Казка» своєю промовистою 
ілюзійністю стимулює духовне прозріння Гриня, зміст якого закріплює 
остання фраза твору: «Дві голівки, притулившись одна до одної чолами, 
міцно сплять на одній подушці» [5, 235]. Розширюючи часові рамки дії, 
узагальнюючи зміст ситуації, розповідь надає психологічної глибини 
характеру Саньки.
 Як стверджують психологи, у шестирічної дитини безперерв-
но виникають різні бажання, які постійно змінюються. Особливість 
їх полягає в тому, що вони визначаються невідкладним хотінням, яке 
сильно розвинене у дітей цього віку і змушує їх невідкладно діяти, не 
думаючи про наслідки.
 Важливу роль у розкритті психічного стану героїв відіграють 
міміка, пози, рухи. Міміка – яскравий експресивно-емоційний засіб, що 
використовується для «розгадки» внутрішніх почуттів героїв. Складо-
вою частиною змалювання динаміки становлення психології персона-
жа є виразний показ його міміки. Часто вираз обличчя або його зміни 
красномовніше свідчать про внутрішній стан героя, ніж простора ав-
торська характеристика. «Семен Гедзь кумедно випинає нижню губу»; 
«прикушує нижню губу, а вона все чогось труситься» («Гей, ти, бочеч-
ко…»); «Івашко кусав губи, що тремтіли чогось»; «Любка затремтіла 
зубами, підборіддям, щоками» («Гей, не спиться…»); «Михась аж гу-
бами про себе ворушив і пильно дивився наперед себе невидющими, 
пукатими очима»; «Гаврик аж губу закусив од гіркої-гіркої досади» («За 
Сибіром сонце сходить…»); «Скривився, вишкірив зуби і зробив: хрр!»; 
«випнув губи, підборіддя трусилося» («Кумедія з Костем»). «Зуби йому 
цокали»; «Федько трусився, коліна йому зігнулись і хитались на всі 
боки» («Федько-халамидник»).
 У дитячій прозі письменника наявна фіксація пози та рухів, що 
акцентують увагу на внутрішньому стані. Через позу, рухи письменник 
відтіняє зміни в настроях героїв: «Любка аж за щоки вхопила себе від 
жаху»; «понуро наморщила брови»; «слухала широкими очима і вся аж 
танцювала від смішності»; «Івашко незалежним виглядом злегка скри-
вився» («Гей, не спиться…»). «Васько став на коліна над проваллям і 
зазирнув. Але зараз же одсунувся й глибоко зітхнув, немов захлинув-
шись» (стан схвильованості); «Васько спускався помалу, поволі суну-
чи одну руку по шворці, а другою цупко тримаючись. Все тіло хили-
талось…око було невидюще, напружене, витріщене, як у мертв’яків» 
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(стан напруженості). «Задьора аж навколішки став од хвилювання»; 
«І зараз же лице йому заблищало білими зубами й засміялось: він витяг 
руку, взяв карбованця в пальці й високо підняв догори (стан радості). 
«Васько стиснув ниточкою губи, спинив пальцем кузочку, що лізла під 
його»; «Васько взяв картуза, постояв трохи, сказав шепотом: «Спасибі!» 
– й помалу пішов назад» («Бабусин подарунок»).
 Герої Володимира Винниченка сором’язливі у словесному 
вираженні своїх почуттів, дій, їхні мовні партії сповнені пауз, недо-
мовленостей, вони лаконічні. Увага, здебільшого, перенесена на деталі 
(найчастіше дієслівні ознаки) опису їхньої поведінки, погляду, виразу 
очей, жесту, міміки, пози, рухів, стану.
 У системі засобів видимої мови почуттів при розкритті 
психологічного стану персонажів, В. Винниченко особливу роль 
відводить живій «мові» очей. Цим засобом він відтворює різні відтінки 
дитячих переживань. 
 Виражаючи душевний стан людини, її почуття, письменник че-
рез видиму мову почуттів, вираз очей та їх погляду визначає внутрішній 
портрет героя. Саме ця деталь портрета доповнює характеристики 
героїв, зорієнтована не стільки на вираз обличчя загалом, скільки на по-
гляд чи посмішку, які не лише доповнюють портрет, а й є самодостатніми 
компонентами системи відтворення-зображення-вираження. Обрання 
провідної характеризуючої деталі залежить від письменника. У кож-
ного автора є своя улюблена деталь. У творах В.Винниченка – очі. Це 
є цілком виправданим, оскільки «кожен письменник вихоплює з жит-
тя ту деталь, яка йому, саме цьому письменникові, здається єдиною й 
найбільш переконливою, яка відповідає саме його, цього письмен-
ника, ладу думок та художнім уподобанням» [2, 138]. Створюючи до-
вершений психологічний портрет, майстер слова через зображення 
виразу очей віддзеркалює почуття людини, її духовні орієнтири, міру 
добра чи зла. Описуючи вираз очей, письменник використовує май-
же всі можливості художнього багатства української мови, залучає 
різноманітні літературно-художні засоби. З-поміж них, зокрема, значне 
місце посідають означення, епітети, психологічно насичені за семанти-
кою. 
 У героїв оповідань В. Винниченка очі: «круглі, широкі», («Гей, 
хто в лісі обізвися…» – Зінь); «перелякані» («Гей, ти, бочечко…» – Се-
мен Комар); «вузенькі та колючі», «зеленкуваті з сірими блисками», 
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«хитрі та жадні», «гострі, хижі», «сиві, півсонні» («Ой випила, вихили-
ла…» – Ланка); «злякані», «напружені», «шукливі», «чудні», «пукаті очі 
стали скляні, блискучі» («Гей, не спиться…» – Івашко, Любка); «сині, 
віясті», «колючі», «мокрі» («Гей, чи пан, чи пропав…» – Івашко, Люб-
ка); «вимучені», «виснажені», «повні страху», «сухі» («Та немає гірш 
нікому…» – Льоня); «червоні», «свіжі, чисті, веселі», «пукаті» («За 
Сибіром сонце сходить» – Михась, Гаврик); «сірі», «колючі, зовсім чужі 
якісь очі» («Бабусин подарунок» – Васька).
 У творах В. Винниченка простежується використання дієслів 
в описі очей героїв, що передають їхню рухливість. Вони надають зо-
браженому більш живого, промовистого, багатозначного характеру – 
«кругло витріщивши очі» («Віють вітри, віють буйні…» – Гринь); «Зінь 
щиро-щиро дивиться чорненькими хитрими оченятами» («Гей, хто в лісі, 
обізвися…»); «злякано зиркає очима» («Гей, ти, бочечко…» – Семен Ко-
мар); «очі прискають сміхом, які із двох сикавок», «гостро й хижо бігає 
очима», «зелені, як у кішки очі так і ходять, так і ходять» («Ой випила, 
вихилила…» – Ланка); «все водили тоскними, змученими, вбитими очи-
ма навкруги й мовчали» («Гей, чи пан, чи пропав…» – Івашко та Любка); 
«Льоня дивиться великими, синіми очима, повними страху», «Сашко 
нишпорить хмурими очима по траві» («Та немає гірш нікому…»); «ди-
вився невидющими пукатими очима», «очі горіли, переливалися, зеле-
ними блисками, свіжі, чисті, веселі» (За Сибіром сонце сходить» – Ми-
хась, Гаврик); «забігав очима», «примружить очі» («Кумедія з Костем» 
– Кость); «очі хутко бігають» («Федько-халамидник» – Федько); «очі 
зробив колючими, злими, скляними» («Бабусин подарунок» – Васько).
 Важливим засобом характеристики очей є їх кольорова гама: 
«зеленкуваті з сірими блисками» – Ланки («Ой випила, вихилила…»); 
«сині очі» – у Івашка («Гей, чи пан, чи пропав…»); «очі йому були 
червоні» – Гаврик («За Сибіром сонце сходить…»). Колір очей, голов-
ним чином, відбиває настрій, почуття, душевний стан героїв.
 У героїв В. Винниченка вираз очей завжди динамічний, в 
залежності від їх психологічного стану, почуттів, настрою. Вони жи-
вуть, радіють, плачуть, сумують, лякаються, посміхаються. Так, настрій 
Ланки в оповіданні «Ой випила, вихилила…» постійно змінюється 
(подвійне зображення психологічного стану Ланки – радість-зляканість), 
що відображається через вираз її очей, «очі прискають сміхом, як із двох 
сикавок», весело і радісно раніше поводила себе Ланка на вулиці серед 
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компанії-однолітків, підтанцьовуючи і весело співаючи, так, «як часом 
співала її мати, коли ноги не боліли» [5, 65]. Тепер Ланка не співає, і не 
підморгує, а до гри вибігає, як до роботи, щоб швидше навигравати їй 
пувичок, та й знову додому – пришивати їх заказчикам, «а зелені, як у 
кішки, очі її так і ходять, так і ходять од жадності». Ланка відрізає сімака 
(гудзик) у генерала, щоб виміняти у Гришки на цебер для хворої мами. 
Раптом крізь юрбу продирається величезна постать поліцая. Ланка зно-
ву задирає голову й благально дивиться на нього, «а в очах повно-повно 
сліз, – от-от викотяться й потечуть по зблідлих тугих щічках».
 Зображення виразу очей допомагає художнику створити живий 
психологічний портрет героїв. Важливу роль у творах В.Винниченка 
відіграє погляд, який допомагає відтворенню психологічного стану 
героїв: «дивиться великими, синіми очима, повними страху» Льоня 
(ознака страху, що дядько знову буде бити) («Та немає гірш нікому…»); 
«щиро-щиро дивиться чорненькими хитрими оченятами» (ознака 
хитрості) («Гей, хто в лісі обізвися…»); «гостро й хижо бігає очима 
Ланка» (ознака жадності) («Ой випила, вихилила…»); «сині очі тоскно, 
скорботно бігали по всіх обличчях, шукаючи на них хоч надії на поряту-
нок» (ознака відчаю) (Любка «Гей, не спиться…»).
 Володимир Винниченко подає внутрішній світ особистості в 
особливому ракурсі: духовне життя більшості персонажів відтворюється 
в моменти найбільшої психологічної напруги. У творах зображено 
ситуації, в яких у людини максимально загострені розумові здібності, 
чуттєвість та емоційні реакції, коли переживання найінтенсивніші, а 
внутрішні страждання нестерпні.
 Дослідники творчості Володимира Винниченка стверджу-
ють, що характери персонажів дитячих оповідань поглиблюються, 
зовнішні умови відіграють усе меншу роль, а психологізм письмен-
ника знаходить нові форми вияву. Як слушно зауважує М. Мольнар, 
«Винниченкові притаманне було вміння кількома штрихами, немов 
непомітно, підкреслити невловимі психічні переживання своїх героїв, 
подати яскравий психологічний аналіз. Письменник володів не буден-
ним хистом до побудови соціальних і психологічних контрастів, що по-
ряд з іншими художніми особливостями лягли в основу його творчого 
методу» [24 ,12].
 Використання цілої системи художньо-стилістичних прийомів 
дозволило прозаїку художньо переконливо відтворити досить складні 
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стани дитячої душі, показати процеси внутрішньої боротьби.
 Людська мораль формується в дитинстві, як і характер людини. 
Тому не випадково В.Винниченко взявся за написання оповідань про 
життя дітей – у такий спосіб він прагнув показати, як психологічний 
фундамент, що закладається в дитинстві, впливає на майбутній розвиток 
особистісного в людині.
 В. Винниченко любив змальовувати своїх персонажів у ри-
зикованих ситуаціях, доводячи кульмінацію до тієї позначки, коли 
починається балансування між життям і смертю. Йому близькі маленькі 
«зухи» (відчайдухи, «халамидники», дитячі ватаги – «чудні», «кумедні», 
незрозумілі для свого оточення). Оповідання «Бабусин подарунок» 
завершується в дусі happy end, – але пригоди її головного героя Васька-
Жар-птиці цілком могли б закінчитися так, як це було у випадку з 
Федьком-халамидником. Обидва персонажі мають чимало спільних рис. 
Та й спосіб розгортання сюжету той самий, що й в оповіданні про Федь-
ка. Хлопці граються – і їхні ігри стають для кожного випробуванням, 
своєрідним моментом істини… Винниченка-прозаїка особливо цікавить 
саме момент, коли стає зрозуміло, хто є хто. Як художнику, йому важли-
во сповна розкрити мить подолання людиною самої себе або ж просто 
оприявлення її справжнього «я».
 Акцентуючи увагу на тяжкому, часто болючому процесі 
дорослішання, змужніння своїх героїв, автор розкриває їх психологічний 
портрет, керуючись народними традиціями і педагогікою, невід’ємними 
властивостями родової людини – її атрибутами (термін Спінози). Дити-
на ще з несформованим характером не завжди може усвідомлювати своє 
реальне становище, особливо в умовах абсурду буття, страху, відчаю, 
смерті, в результаті чого потік її свідомих раціональних почуттів може 
перетворитися в потік ірраціональних, підсвідомих відчувань та почу-
вань. Самотні хлопчики-підлітки, зіткнувшись зі злом, виявляють про-
тест, намагаються помститися, що передається через зображення дій, 
рухів, вчинків, поведінки, художню реалізацію конфліктів. 
 Так, Льоня (оповідання «Та немає гірш нікому…»), Ко-
стя (оповідання «Кумедія з Костем»), Федько (оповідання «Федько-
халамидник») здатні на підсвідомий вчинок, рефлексію, яка підказана їм 
із зовні атрибутивними властивостями родової дитини, закладеними в 
них на генному рівні, традиційними для українців рисами справедливості, 
щирості, чесності, розуміння добра і спроможності відрізнити його від зла. 
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 У творах Володимира Винниченка діти не раз показані в 
зіткненні з набундюченим егоїзмом тих, хто навчився наживатися на 
людському горі, з душевною закам’янілістю. Цікаво придивитися, як 
ведуть себе юні герої, зіткнувшись зі злом. Вони бунтують! Вони ого-
лошують бій, часом нерівний, всьому тому, що викликає в них незгоду, 
відразу, протест. Вони захищають доброту і справедливість. Проте го-
ловне у Винниченкових історіях – це той виклик, який кидають його 
герої обставинам і кривдникам. Читачі оповідань письменника не раз 
стають свідками дитячого бунту, при чому бунту праведного, оскільки 
спрямований він проти сил зла. 
 Бунтує Кость – бо в нього вкрали батьківську ласку, а тепер ще 
й намагаються відібрати останнє: право на синівське почуття («Кумедія 
з Костем»).
 Бунтує Васько з «Бабусиного подарунка», який не хоче терпіти 
кпини й приниження і тому влаштовує для себе самого ризиковані ви-
пробування. 
 Бунтує гімназист Льоня, коли ображають пам’ять його мами 
(«Та немає гірш нікому…»).  
 Їх, маленьких бунтівників, в книжках В. Винниченка бага-
то. Симпатії письменника – на боці гордих, неординарних, кмітливих 
героїв, які вміють захистити власну честь, стати в оборону правди й 
справедливості. Багато з тих реалій, серед яких живуть персонажі Вин-
ниченкових оповідань, давно відійшли в минуле, але є те, що не зникає: 
самі характери цих літературних героїв, їхні пригоди й відкриття світу 
довкола себе та в собі, зрештою – оті бунти, в яких гартується неповтор-
не людське «я»…
 Отже, на наш погляд, сенс змодельованої Володимиром Вин-
ниченком ситуації – в пошукові цілісних основ людського буття. Це 
відповідає розумінню бунту А. Камю: «Бунт – то один з основних 
вимірів людини. Він є нашою історичною реальністю. Принаймні нам 
треба не втікати від реальності, а знайти в ній наші вартості» [15, 196]. 
Має рацію Н. Михальчук, зазначаючи, що «в малій прозі Винниченко 
рухається в напрямі смислової наповненості деміфологізованої людської 
екзистенції…» [23, 45].
 Об’єктом уваги письменника завжди є почуття людини. Саме тому 
внутрішні конфлікти, що спроектовані на зіткнення та зіставлення людських 
почуттів є домінуючими в оповіданнях В. Винниченка. Письменник виявив 
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справжню майстерність у зображенні вікових особливостей героїв. Часом 
він прямо вказує на їхній вік. Так, в оповіданні «Стелися, барвінку, низень-
ко…» Крупницькому – вісімнадцять, а Масюченку – шістнадцять років. 
Вони гімназисти. Пробудження перших почуттів – кохання – характеризує 
героїв оповідання. В.Винниченко заглиблюється у світ переживань, праг-
нучи простежити еволюцію почуттєвого стану юнаків. Перші почуття 
пробуджує в Масюченка та Крупницького Діна, яка навчається в жіночій 
гімназії. За останню чверть у неї буде «двійка» з алгебри і до екзаменів її 
не допустять. Хлопці мудрують, як допомогти Діні. Вони вирішують ви-
красти в учительській журнал. «Господи, та коли б їй це помогло, то він 
готов спалити за неї обидві руки, обидві ноги, все тіло спалить!» [6, 417]. 
Через непомітні штрихи відтворено всю повноту картини, що змінюється 
самоаналізом Масюченка і виявляє його прагнення до близьких стосунків 
у взаємозв’язку фізичного та психологічного: «Ах, та як же спалахне, як 
зашаріється смугляве личко, як бризнуть щастям зелені, лукаві, глибокі очі, 
як побачать журнал на столі!» [6, 418]. 
 Привабливим є портрет Діни, в якому автор підкреслює її дівочу 
красу: «Діна сміється лоскотливим грудним смішком, щурить очі загадково, 
лукаво, обіцяюче посміхається, і посмішка її бризкає чимсь солодко хви-
люючим, чимсь більшим, ніж радість за знищені двійки» [6, 415]. 
 Автор через психологічні портрети своїх героїв зазирає в глибину 
їхніх сердець і відтворює найскладніші, ледь вловимі рухи душі, вмотиво-
вуючи їхню поведінку: «І коли Крупницький, немов навмисне торкається 
рукою Діни, вона не одсуває руки, і обоє йдуть тихенько мовчки, неначе 
зліплені в тому місці, боячись зломитися» [6, 423]. Психологічний стан 
першої серцевої тривоги, сором’язливість, несміливість стосунків автор 
зображує через ряд послідовних дійових ознак, жестів: «Мовчать Діна з 
Крупницьким про подію з журналом. Час від часу Діна раптом, немов щось 
згадавши, стрепенеться і, не стримавши радості, нахиляється до Крупниць-
кого і лукаво-лукаво почне «Стелися, барвінку, низенько…»» [6, 423]. 
 Переляк, хвилювання, збудження, приємний сором перед перши-
ми почуттями автор передає через пози, рухи: «Крупичка сидить непоруш-
но. Не видно Діниної правої, а Крипиччиної лівої руки. А потім обоє чогось 
ніяковіють, сміються» [6, 424]. Такі визначення доповнені яскравими де-
талями видимої мови почуттів: виразу очей: «А зелені очі тепло, лукаво й 
ніжно котяться на тонку, акуратну чистеньку постать героя» [6, 423].
 Через усе оповідання до кульмінації (погляд Діни і Масю-
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ченка) поступово рухається своєрідне зіткнення двох – любовна гра 
між дівчиною та хлопцем як вияв протилежності їхніх психологічних 
станів. У фіналі Діна сміється з його подертого, брудного, непристойно-
го вигляду «ніяково, соромно і смішно». Щастя здається близьким, але 
останні рядки оповідання повертають Масюченка в стан невпевненості 
«він встає, швиденько, заклопотано прощається і йде з садка» [6, 424]. 
Коло життєпису закінчено, драма самотності, відчуженості, суму зали-
шилася. 
 Володимир Винниченко утверджував особливий статус дитини 
і в «малій», і у «великій» прозі. Цілком можливо, що письменнику вия-
вились близькими роздуми ніцшеанського Заратустри про роль дитини 
в процесі перетворення духу. «Дитина – це невинність і забуття, новий 
початок, гра, колесо, що крутиться само собою, перший порух, свята 
згода з усім» [26, 25-26].
 Отже, через арсенал художньо-психологічних засобів портре-
та В. Винниченко окреслює внутрішній зміст характеру, певну пси-
хомодель особистості. «У нього пластичне зображення зовнішності 
підпорядковується завданню розкрити внутрішнє. Він володів да-
ром помічати майже невловимі дрібниці, він уважний до механізмів 
відбиття душевного життя, прагнучи передати світле і темне в душі 
свого персонажа, повноту його почуттів, всі відтінки настроїв» 
[30, 18]. Портрет у системі психологічного зображення виконує ва-
гому роль у психологічному моделюванні героя і є важливим засо-
бом його індивідуалізації, вираження внутрішнього світу. Власне, 
непсихологічних портретів у В. Винниченка немає: зовнішній образ пер-
сонажа завжди співвідноситься з внутрішнім. Це динамічний портрет, 
котрий через видимі прояви транслює різнопланову зміну психічних 
станів особливостей поведінки. Художня специфіка такого портрета 
відзначається увагою до жестів, погляду, мімічних реакцій, що дає змо-
гу обсервувати приховані механізми внутрішнього світу людини.

РОЛЬ ПЕЙЗАЖУ У РОЗКРИТТІ ВНУТРІШНЬОГО 
СТАНУ ПЕРСОНАЖІВ

 Пейзаж як мистецький засіб є вагомим чинником у творчості 
Володимира Винниченка. Він відіграє важливу емоційно-зображальну 
роль у розкритті внутрішнього світу героїв. За допомогою пейзажу пись-
менник змальовує враження персонажа від спостереження дійсності, 
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його відчуття. За висловлюванням Б. Галанова, «не тільки портрети лю-
дей, але й пейзаж художник пише з певним визначеним ставленням і 
ніколи не буває повністю вільним від залежності, життєвого або часто 
духовного порядку» [8, 47]. 
 Зазвичай, відносини «пейзаж-людина» в художньому творі ба-
зуються на принципах так званого психологічного паралелізму – кон-
трастного протиставлення або зіставлення картин природи з душевним, 
емоційним станом людини, «природа акомпанує людським переживанням; 
вона акомпанує так тонко, немовби вона не природа, а душа» [9, 56].
 Можна стверджувати, що пейзаж в оповіданнях письменни-
ка значною мірою впливає на формування та різноманітні прояви харак-
теру дітей. Описи природи у творах Володимира Винниченка глибоко 
реалістичні, органічно пов’язані з ходом подій та психологічним станом 
героя. Завдяки пейзажним характеристикам думки й почуття героїв отри-
мують яскравіший емоційний відтінок, а ситуації набирають виразніших 
ліричних і драматичних рис, залежно від того, чи збігається характер зобра-
ження з настроями героїв або з подіями особистого та громадського жит-
тя. Поступово зображення природи починає передавати стан невідворотно 
порушеної рівноваги у системі «особа – довкілля», розуміння складності та 
драматизму життя. Починають виявлятися суворі й жорстокі риси приро-
ди. Сама вона, одухотворена чи байдужа, сповнена співчуття чи ворожості, 
втручається в хід подій. Образ природи в художньому задумі письменника 
виникає постійно, явно чи приховано, але як щось невідступне, без чого не 
обходяться навіть віддалені від неї думка чи переживання. Крім того, знач-
ну роль в оповіданнях відіграють пейзажі, позначені суб’єктивним ставлен-
ням до них персонажа. Зміст таких контекстів скерований безпосередньо на 
розкриття почуттів, настроїв героїв, їх духовного світу, взаємодію описува-
них подій чи явищ. «Пейзаж у В. Винниченка, – як стверджує С. Погорілий, 
– імпресіоністичний. Подається він на тлі персоніфікованої природи і по-
значений рисами характеристики. Це словесний малюнок з найтоншими 
переливами кольорів та емоцій – відразу відчувається малярський талант 
автора, його проймаючий ліризм та схвильованість героя» [27, 8]. Деталь-
ний аналіз оповідань В. Винниченка з погляду функціонального напо-
внення пейзажу дозволяє виокремити деякі характерні типи. Залежно від 
домінуючої ролі в творі, кожен тип наділений властивим набором зобра-
жувальних засобів, структурно-змістовим підтекстом і рисами взаємодії та 
взаємовпливу з образною системою.
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 Найбільш розповсюдженим виявляється опис природи, що 
становить пряму паралель до роздумів людини, її психологічного ста-
ну. Пейзажі у В.Винниченка відтінюють і доповнюють переживання 
й настрої персонажів, вони глибоко пов’язані з сюжетом, ідеєю. Через 
розкриття краси навколишнього світу, його звуків, кольорів, запахів зри-
мо постають відчуття, мислення, переживання героя.
 Показовими в цьому плані є дитячі оповідання, де пейзаж ви-
разно виконує зазначену функцію. Слухняний та лагідненький хлопчик 
Зінь (оповідання «Гей, хто в лісі, обізвися…») ніколи не плаче, не кри-
чить, але тим часом добивається всього чого хоче. Добивається тільки 
тим, що був «ласкавенький», «сумирненько» вмів схиляти голівку до 
плеча, щиро дивитися своїми «хитрими оченятами». Страшним «богом 
кари і заборони» для Зіня був «всевладний, всемогущий» Корчун. І якби 
не Корчун, то не знати, що б він виробляв з усіма.
 Автор порівнює Зіня з «маленьким, тільки що вилупленим кур-
чатком», від якого пахне паскою. Дитяча безпосередність Зіня не має 
меж. Він вважав, що Корчун буде не страшний, якщо йому поставити 
свічечку.
 Зінь «делікатненько», «потихеньку» витягає свічечку із покуття 
і швиденько «вислизує» зі світлиці, щоб його ніхто не бачив.
 «Лампадне, кліпотливе сумовите-сумовите світлечко, від ньо-
го так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, 
підсмаженими бубличками з трохи липкою та хрусткою шкурин-
кою [5, 12].
 Звичайнісіньке світло лампадки перед образами викликає в 
уяві героя цілу низку асоціацій – йому вчувається церковний дзвін і 
ввижаються та пахнуть святкові ласощі. Звідси й широке використання 
порівнянь у змалюванні природи.
 Картини пейзажу поєднуються з почуттями та настроями Зіня, 
викликають і пояснюють їх, відтінюють той складний психологічний 
процес, що непомітно відбувається в ньому: «Сонце гріє в голову й лице, 
як у кухні піч, і треба жмуритись, щоб не било в очі, та щоб видно було» 
[5, 37]. Сонце живить теплом маленького Зіня, ніби допомагає йому 
скоріше «задобрити» Корчуна: «Молодесенька весняна травичка така 
ніжна та чиста, що Зінь пригортається до неї лицем, як до мами, а вона 
дихає на нього свіжим духом землі та сонця» [5, 38]. У творах В. Вин-
ниченка важливе значення має образ сонця, яке не лише символізує чи-
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стоту, життя, а й виступає носієм життєвої енергії у важкі для дітей мо-
менти. Дух землі і сонця наповнює теплом, живить Зіня так, як мамина 
любов.
 Вміло вводить В. Винниченко в опис природи епітети («моло-
десенька», «ніжна», «чиста» травичка). Вони допомагають ще глибше 
зазирнути у внутрішній світ дитини. Побачивши, як Корчуна вбивають 
халамидники, Зінь «широкими очима», повними жаху й непорозуміння, 
дивиться вниз у провалля. Пейзаж стає невід’ємною частиною сюжету. 
Зінь ніби переносить свої почуття на природу: «Сонце так само пече в 
голову, б’є в очі, так само цвірінчать горобці й сіра курка ловить мух» 
[5, 41].
 Після врівноваженого опису природи відбувається рапто-
вий «вибух» розповідного ритму: сповільненість поступається перед 
динамізмом, і акцент переноситься з деталей природи на риси портрета 
й поведінки Зіня: «Зінь, як сонний, помалу йде в хату, крадучись іде в 
горницю; поволі в сонній задумі підходить до стола, торкається пучкою 
до запеченого, як на сонці засмаженого, окорока, відколупує шматок 
сала з нього й підносить до рота; але жує мляво» [5, 41].
 Вдало підібрані прислівники «поволі», «мляво» та кольорові 
епітети «синя далина», «сивий холодок», «жовто-соняшна мряка», 
«темна, густо-зелена половина провалля», «сіра» розкривають душев-
ний стан афекту, який переживає Зінь, побачивши «всесильного бога». 
Йому жаль Корчуна, він не може зрозуміти, чому так все сталося.
 В. Винниченко вдається до нюансування фарб, передачі гри ко-
льорових контрастів. Вони відтінюють і доповнюють переживання Зіня. 
Концентрація епітетів («зелененька травичка», і «темна густо-зелена 
тінь провалля») передає тривогу, напруження і відчай, які сповнюють 
Зіня.
 Письменнику властиве звернення до засобів контрасту, до не-
звичайних асоціацій, часто оксюморонних («свіжий дух» – «сивий 
холодок»), особливо у змалюванні явищ природи. Пейзажі в нього 
логічно вводяться у композицію, стають її необхідним компонентом, 
невід’ємною частиною сюжету, пояснюють зміни в психіці героїв, їх пе-
реживання і думки. Але завжди природа подається у змінах, у русі, роз-
витку. Звідси – логічний перехід: дитина переносить свої почуття на при-
роду, приписує їй людські відчуття, тобто відбувається персоніфікація 
явищ природи, олюднення їх, оживлення природи і речей.



384

ЧАСТИНА  ДРУГА

 Це одна з характерних рис таланту В. Винниченка, яка 
простежується і в інших дитячих оповіданнях. Природа перебуває 
в гармонійній єдності з відчуттями і внутрішнім станом героїв. 
Підтвердженням цього є давній вислів, що «пейзаж – це стан душі». 
 В оповіданні «Віють вітри, віють буйні…» природа активно 
впливає на стан хлопчика Гриня, викликаючи в нього страх, але цим вона 
попереджує його про небезпеку, що увиразнено кольоровою деталлю та 
відображенням самого стану природи. Маленький Гринь, як згадувалося 
вище, «владика, цар і бог над речами й людьми». «Люди» для Гриня – на-
самперед, Санька-наймичка. В. Винниченко, «залишивши» Гриня з Сань-
кою удвох, цим самим увиразнює психологію характеру героїв. Гринь, не-
зважаючи на «владу» над Санькою, не може «сильно напирати на неї, він 
боїться, що у запічку сидить «той»» (курсив наш. – С.П.).
 Влучною портретною деталлю («кругло витріщивши очі»), ав-
тор передає страх «маленького владики». Він «обережно одсувається 
вглиб печі і сідає в самий куток, щоб з-за спини була стіна».
 Картини осіннього пейзажу ще більше підсилюють страх Гри-
ня перед «тим»: «А за вікном дріботить холодний-холодний дощ, у 
димарі пищить щось тоненько та жалібно, як муха в павутинні. Вітер чи 
«той»?» [5, 19]. Епітети «холодний-холодний» дощ передають гнітючу 
обстановку за вікном, а тим самим картина осіннього пейзажу підсилює 
душевний стан Гриня: «йому страшно, холодно, боязко».
 Єдиним способом подолати страх для Гриня є казка, розказана 
Санькою, за що та просить «дарунки». Але Гринь не згоджується зразу 
«випускати владу з своїх рук», бо знає, що, віддавши наперед цукерки й 
копійку, він підпадає під «владу Саньки».
 Що йому робити: «залишатися знову на самоті з цією страш-
ною пітьмою та «тим» чи віддати Саньці цукерки і копійку?» Віддавши 
Саньці «дарунки», Гринь «примощується» на кожусі, «приплющує очі», 
«солодко притихає». 
 Навіть вітер жалібно співчуває йому: «В комині жалібно, як ко-
мар, пищить вітер, – тепер ясно, що це вітер. Нехай собі тепер лампадка 
кліпає, нехай чорніє дірка і вилазить із запічка домовик» [5, 22].
 Вигадана казка про життя дівчинки-наймички викликає у 
маленького Гриня сльози, жаль. Автор змінює нюанс зображення: 
«У комині вітер загув на інший голос, густий і добрий, як у бджоли. 
Лампадка, зачарована казкою, не кліпає, неначе широко розплющила 
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своє одне око й дух затаїла» [5, 24].
 Зміна шуму вітру, живописна картина горіння лампадки 
підсилюють зміни душевного стану Гриня і Саньки, допомагають глиб-
ше розкрити поведінку, їх характери.
 У змінах «шуму вітру» постійно знаходять вияв душевні пере-
живання, настрої персонажів, уже тим самим руйнуючи нейтральність 
пейзажу, наповнюючи його глибоким змістом. Змальовані картини пей-
зажу, «прикрашені» відповідними настроями героїв не тільки не гальму-
ють дії, а, навпаки, додають їй більшої напруги і гостроти. Звуки приро-
ди органічно «вписалися» в сюжет, доповнюючи і поглиблюючи зорові 
образи, контрастуючи з ними. «Шум вітру» надає особливої виразності, 
створює свій особливий настрій – сумний, жалібний, таємничий. Тут 
пейзаж малюється в динаміці, становлячи природну паралель до збуре-
них почуттів маленького Гриня.
 Головну увагу прозаїк звертає на відчуття, переживання героя. 
Таким чином він дає змогу не тільки чіткіше уявити образ, а й самому 
стати учасником хвилюючого процесу розкриття характеру маленького 
Гриня. 
 Природа зі всією її красою та примхливістю становить невід’ємну 
й надзвичайно важливу складову частину літературного твору. У загаль-
ному розвитку оповіді пейзажеві надається багатофункціональна роль – 
окреслити час та місце подій, створити певний настрій, допомогти вия-
витися деяким чуттєвим рисам в душевному житті героїв і в оточуючій 
їх дійсності. Зрештою, у пейзажі і через нього художник втілює виразні 
чинники психологічної характеристики особистості. Локальний пей-
заж і розширення перспективи органічно пов’язані з ходом подій та 
психологічним станом героя. Доцільним видається погляд на нього як 
на елемент художньої структури, важливий у створенні сюжету. Його 
не слід вважати лише «акомпанементом» стану героя, він бере участь у 
формуванні художнього цілого.
 Завдяки пейзажним характеристикам думки й почуття героїв 
отримують яскравіший емоційний відтінок, а ситуації набирають 
виразніших ліричних і драматичних рис, залежно від того, чи збігається 
характер зображення з настроями героїв або з подіями особистого та 
громадського життя.
 Пейзаж у В. Винниченка змальовується в постійному русі, 
змінах, він увесь час ніби коливається, тремтить, наче марево, в 
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залежності від найменших змін настрою героя, що його спостерігає, – 
адже змінюється і його сприйняття.
 Для прикладу можна простежити взаємозв’язок між змінами 
настрою героїв та картин природи в оповіданні «За Сибіром сонце 
сходить», де двоє малих шукачів пригод вирушають до лісу, щоб ста-
ти розбійникам. Спершу природа ніби пестить їх, закликає вирушати в 
мандри. «Дуже вже підходяща пора настала: сонце чимраз то тепліше, 
то ясніше, то веселіше. Хмарини – пухкі, теплі, жовті. А небо, як за-
дереш голову та як глянеш у нього, так і лине в груди таким холодком, 
що аж верещати хочеться. А як стоїш на дзвіниці та дивишся в оту синю 
далечінь, так аж сльози на очі накочуються, і така ж туга, і така ж солод-
ка туга бере, що все відразу кинув би й потяг отуди, до тої сивої, таємної 
далечіні» [5, 260].
 Пригляньмося до портрета Михася і Гаврика: «Гарячий, 
одчаяної душі чоловік, загонистий Гаврик, волосся жовте стирчком». 
Михась – «мамалига» «усе поволеньки та спокійненько робив, нікуди 
не хапався і без пуття не сердився».
 Коли вже доморощені розбійники далеко забрели від дому, а 
лісу все не знаходили – навколо були самі садки, городи, а далі й зовсім 
самі лиш смітники та облуплені хати; і вони вже притомилися, але ще 
не втрачали надію. І природі теж ніби передався їхній неспокій, вона 
вже не така лагідна та затишна: «Хмари сунули та сунули за вітром, та 
все кудись у степ, усе в степ. Деякі були жовті, деякі білі та пухнасті, а 
інші – то й сині спіднизу, як задрипані» [5, 275].
 Пейзаж малюється в динаміці і вдало персоніфікується, станов-
лячи природну паралель до збуджених почуттів Михася.
 Головним об’єктом Винниченкового зображення в цьому 
оповіданні постає внутрішнє, духовне життя героїв. Михась і Гав-
рик вирішують назавжди втекти з дому туди далеко, де немає «ніякої 
тобі школи більше, ніяких учителів, уроків, ляпасів, лайок, сварок! 
Нічогісінько!» Спорядивши себе їжею, пістолетами, грішми, лопатою, 
хлопці вирушають «в дорогу», до тої «сивої, таємної далечіні». Скільки 
вони не йшли, все було так само: голо, рівно, так само лазили люди, щось 
копаючи лопатами. Але тут все ж таки було «вільніше та просторіше». 
«Вітер дув із поля. Хмари сунули та сунули за вітром, та все кудись 
у степ, усе в степ. Наступала ніч. Вітер став рвучкий, холодніший» 
[5, 275].
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Коли вже стало зрозуміло, що нічого з їхнього задуму не вийде, ще й 
причепились волоцюги, хлопчаки підупали духом. І природа, що так до 
них ласкаво посміхалася, коли вони, переповнені енергією та завзяттям, 
вирушали зранку в дорогу, вже бачиться їм зовсім інакшою: «А на дворі 
вже сутеніло. Хмари осіли ближче до землі, наїжились, набурмосились. 
Поле стало холодне, непривітне, голе. Вітер вискливо свистів у поко-
цюрблених вітах вербичок» [5, 277]. 
 «Стало зовсім темно. Темно, тихо й моторошно. Тільки дощ 
шипів, як пісок, що зсипається з гори, та чавкали ноги по калюжах» 
[5, 281].
 Наступав вечір. Хлопці були надто розгублені, страх охоплю-
вав їх. Автор відтворює стан розгубленості, втоми. Для стомлених і 
заблуканих дітей навколишній світ все звужується та похмурюється, 
і все стисліші та вичерпніші стають їхні враження. Але ось блиснула 
надія – «десь далеко зажовтіли вогники, неначе хтось узяв та й розсипав 
по чорному оксамиту дрібненькі жарини» [5, 282]. Картина одразу ж 
міняється, ніби щезають і вітер, і дощ, адже ж діти скоро будуть удома.
Інколи пейзаж символічно узагальнює, емоційно виражає наслідки тих 
чи інших духовних пошуків героїв художнього твору, найчастіше ви-
ступаючи в ролі емоційно-значимого фіналу твору або навпаки задає 
емоційний тон, «відкриваючи» собою твір, як в оповіданні «Ой випила, 
вихилила…» Тут все – живе, чуттєве й емоційне: люди, предмети, при-
рода.
 Символом мінливості, рухливості світу в оповіданнях В. Вин-
ниченка часто виступають хмари, що ввесь час плинуть кудись; мигот-
ливе світло свічки чи лампади; повітря, що тремтить від спеки, а осо-
бливо – вітер. У митця він є одним з найдієвіших елементів природи, 
що уособлює динамічність і непостійність, незастиглість, рухомість 
світу. Вітер часто постає як тло, що яскравіше відтіняє особистість 
малого героя, підкреслює його непосидющість, бурхливість, постійні 
поривання до пригод, до чогось небуденного. Яскравою ілюстрацією 
може служити оповідання «Ой випила, вихилила…», де вітер постає як 
джерело постійних змін і коливань у світі, і як паралель до характеру 
Ланки – такої ж бурхливої, непосидючої і мінливої: «Сьогодні вітер – 
пан над небом, степом, над усім містом. Небом жене кучугури жовто-
білих хмар, перевертає ними, як перинами, сіє хмаряним борошном по 
небесній блакиті. Степом суне величезні загони пороху, затуляє ними 
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сонце, обгортає сірим, бурим волоком усе місто внизу і будинки, церкви 
та сади, неначе спіймана в цей волок риба та жабуриння – ледве прогля-
дають крізь плетиво пилу.
 Люди на вулицях низенько схиляють голови перед паном 
вітром, поштиво держаться за шапки і жмуряться, кривляться, кліпають 
очима. Дерева хиляться всі в один бік, усі трусяться і всі хочуть від стра-
ху до землі прилипнути. Дахи скриплять, тини тріщать. А пан гуде, а 
пан шипить, свистить, гасає. І ні впину йому, ні перепони немає» [5, 62]. 
І лише діти вітру не бояться, радіють йому. Тут звучить гімн романтич-
ному неспокоєві, бурхливому духові перемін, пориванням до незвичай-
ного, що так близьке романтичному героєві В. Винниченка – дитині.
 У шум вітру занурений весь світ, в якому живуть наші герої. 
Проте «пан вітер», то «пан», але не над усіма. Гришка, Муся, Ко-
тик та Юшка анітрішки не бояться його. Домінуючу тональність 
Винниченківського твору, стильове і смислове забарвлення визначає 
вже перша фраза: «Сьогодні вітер – пан». «Вітер-пан» в даному випадку 
– не тільки деталь пейзажу. Цей образ, взятий у контексті, бере участь 
у створенні символічного плану оповідання і трактується широко й уза-
гальнено. У вітер занурені не тільки небо, степ, місто, люди, а й душі 
героїв, які анітрішки не бояться його і сприймають навколишній світ 
весело – полежуючи, посвистуючи, покурюючи, налаштовуючи себе на 
«гру в пувички». 
 В. Винниченко фігурально назвав вітер «паном» над небом, сте-
пом, над усім містом, використав оказіональну метафору вітер «сіє хмар-
ним борошном по небесній блакиті». Вітер, який постійно рухається 
уперед, нагадує душевний стан Ланки, її поважність, цілеспрямованість, 
яка «стала хазяйкою на всю губу» [5, 63].
 Винниченків пейзаж часто постає як самостійний, свіжий та 
динамічний образ, що служить для повнішого розкриття характеру і на-
строю героя. Вище вже йшлося про образ вітру в оповіданні «Ой ви-
пила, вихилила…» Також дуже яскравий і характерний образ весни в 
оповіданні про близнят-шибеників «Гей, не спиться…»: «А весні вже 
хтось розчинив двері, і вона, розпатлана, синьоока, буйна, реготлива, 
чисто як Любка, ввірвалась з такою радісною несамовиттю, наче їй сто 
голубників подарували. Шпурляла з дахів на голови людям цілими ку-
чугурами старого снігу; замітало небо так, що хмари літали по ньому, як 
пір’я; річку пустила такою повіддю, що вода аж до базару підійшла, по-
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заносивши геть к бісу рундуки. Вітер бігав з нею і гасав, як пес Кудлай 
біля Любки, коли вона гралася з ним» [5, 127].
 Тут весна виступає і як символ вічного оновлення та змін у 
природі й у житті, символ невгамовної, радісної та бурхливої юності, 
і як важливий «штрих» до розкриття характеру Любки – пустотливої, 
безжурної, пристрасної та бурхливої, як сама весна.
 Винниченків пейзаж вражає багатством кольорів, розкішною 
грою тонів і напівтонів, світла й тіні. Характерною особливістю збірки є 
те, що часто протягом одного оповідання письменник створює картину 
природи, яка потім увесь час змінюється, розширюється в часі і просторі, 
відбувається постійна зміна тонів, що ніби переливаються один в один. 
Здебільшого це картини ранку чи вечора. Для прикладу можна взяти карти-
ну ранку з оповідання «Гей, чи пан, чи пропав…», яку спостерігає Івашко, 
рятуючи голуба: «Заспівав півень, за ним другий, третій, і хутко вздовж 
всієї вулиці, наче ввечері хтось запалював один за одним ліхтарі, прокотив-
ся спів півнів» [5, 224].
 «Світало дужче. До сіро-сивої фарби неба хтось із краю підпустив 
легким-легким порохом рожевості, там десь з-під обрію пнулося до неба 
сонце» 5, 225].
 «Рожевість на обрії ставала виразніша, а небо ясніло, блакитніло, 
зеленіло» [5, 226].
 «Сонце червоною скибкою, як астраханський кавун, вилізло з-за 
обрію» [5, 227].
 І нарешті засяяло «сліпуче червоно-золоте сонце» [5, 227].
 А ось картина літнього вечора з оповідання «Ой випила, вихили-
ла…»: 
 «Дерева, понакидавши на плечі передвечірні жовтогарячі шалі, ся-
ють радістю» [5, 77].
 «Сонце сідає все нижче і нижче, десь там за садом і жовтогарячі 
шалі стають все червоніші і червоніші» [5, 78].
 «Стоять собі дерева з густочервоними від сонця вершечками, сто-
ять будинки з золотими шибками вгорі» [5, 86].
 «Сонце вже зайшло і небо густо-густо червоне, аж сиве, як пика в 
генерала» [5, 87].
 «Червоні сутінки погустішали, по кутках стоять сині тіні» [5, 91].
 «Сутінки вже зовсім посиніли. У небі й місті закліпали вогни-
ки» [5, 92] (підкреслення наше. – С.П.).
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 Для палітри митця характерні вишукане поєднання кольорів, 
майстерне володіння найтоншими переливами кольорів, відтінків, грою 
світла й тіні. Найчастіше в нього трапляються кольори неба сиві й рожеві 
– ранкові, жовті й червоні – вечірні; кольори хмар – білі, жовті, сині, сірі 
та кольори сонця – найрізноманітніші відтінки червоного і жовтого.
 Оповідання В. Винниченка з погляду форми – значний крок 
уперед у розвитку жанру, їм властиве почуття міри і художній смак, 
точність літературного стилю і поетичність фрази, філігранна техніка 
[11, 244]. Стрижнем твору часто є психологічна колізія. Критика од-
ностайно відзначила збільшення ваги внутрішньо-психологічних 
конфліктів, зумовлених глибоким проникненням у внутрішній світ лю-
дини, увагою до кожної психологічної мотивації й поведінки, погли-
бленням особистісного начала в оповіданнях письменника.
 Природа у автора жива, одухотворена, динамічна. Вона не 
знає спокою, може бути світлою, залитою сонцем, місячним сяйвом, 
а може бути сумною, як дощ, тінь, хмара, вітер. Увага письменника 
акцентується на співвідношенні людина-природа. Пригода на річці – 
кульмінаційний момент оповідання «Федько-халамидник». Бешкетник 
кидає виклик розбурханій воді – переходить її двічі. Панич теж бажає 
довести свою сміливість і «утерти носа» халамиднику, однак опи-
нившись серед швидкої течії, злякався і попросив допомоги. Федько 
визволяє з льодового полону Толю, а той навіть не намагається витягти 
рятувальника з крижаної води. «Сибіряка» промок і замерз, проте ніхто 
не спішив обігріти та пожаліти його. Батьки Толі та рідна ненька Федька 
поспішали не для цього, вони хотіли дізнатися правду та знайти вину-
ватця. Єдиний раз хлопець сказав неправду, вдруге врятувавши боягуза 
панича, за що поплатився своїм життям.
 Образ річки у сюжетній площині оповідання несе символічне 
навантаження: В.Винниченко зіставив швидкоплинне життя з стрімкою 
течією ріки. «Така маленька комашинка, а як вона ловко, безстрашно 
обдурювала величезні шматки льоду, що з тріском лізли на неї, немов 
збирались розчавити нахабне жилаве створіння. Як це створіння топта-
ло ту сіру купу криги і ще навіть часом вимахувало своєю малюсінькою 
паличкою» [5, 323].
 В. Винниченко використав прийом образно-психологічного 
паралелізму. В одному випадку він шукає тотожність між явищами при-
роди та станом підлітка, в іншому – протилежність. Бурхлива крижана 
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ріка віддзеркалює неспокійний характер Федька, вони у гармонії, тому 
«шибеник чортів» легко приборкує нестримну стихію. Толя – «тиха ди-
тина», потрапивши у крижану «водоверть», втратив сміливість, накли-
кав біду на свого друга.
 «Толя розтерявся: хотів бігти назад, але не можна – перед 
ним ціла смуга води. А ззаду суне величезна скеля льоду. Вона наче 
спеціально хоче налізти на Толю, так весь час напирає на нього кри-
гу. Толі зробилося страшно… В руки стало якось дуже холодно, ноги 
ослабли і сковзались по льоду. Хотілось упасти на лід, притулитись до 
нього всім тілом і кричати, кликати на поміч. Але він і те боявся зроби-
ти. Тільки стояв і тихенько став плакати» [5, 325]. 
 Всі засоби психологізації – пейзаж, портрет, поведінка героїв 
– в кінцевому підсумку «працюють» на створення цілісної картини 
внутрішнього світу персонажа. За твердженням Л. Мацевко, «у плані 
дослідження психіки людини надзвичайно важливу роль відіграє кла-
сичний краєвид часу з його формально-тематичними різновидами. Крім 
окреслення пори року, години, тривалості подій, опис природи відкриває 
деякі особливості характеру персонажа» [22, 13].
 В іншому оповіданні В. Винниченка «Бабусин подарунок» 
своєрідно показано час стояння хлопчика Васька над гадючою норою, 
куди він закинув карбованця: «Коли сонце запікало Задьорі один бік до 
того, що здавалося, от-от закуриться сорочка на ньому, він перевертався 
на другий бік, накривав кашкетом другу сторону голови і знов лежав. 
Часом він одповзав за кущі, нишпорив поміж ними, шукаючи пташиних 
гнізд, лежав у холодку й знов вертався над провалля. Васько все стояв 
так само, замахнувшись палицею над діркою, не міняючи пози, не во-
рушачись, «як заклятий навіки в такій постаті» [5, 367].
 Далі автор передає стан головного героя через побічні деталі, 
які ніби не стосуються сюжету безпосередньо: «Потім у яр прийшла 
кумпанія гімназистів грати у скраклі… Гімназисти внизу так завзято 
кричали, реготали і тупотіли, бігаючи, ногами, що Задьора боявся, як 
би Васько не глянув униз… В яру стихло. Вже розійшлися і гімназисти. 
Сонце опустилось нижче. Васько раптом хитнув палицею, націлившись 
бити, але так і застиг знову» [5, 367].
 Ми не бачимо розгорнутого краєвиду із зовнішньо-описовими 
елементами, навколишній світ набуває в оповіданні лише загального 
означення в лаконічній формі. Власне, для проникнення у світ дитячої 
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психології автор добирає певні додаткові засоби, зокрема – подію дру-
горядного значення: він змальовує гурт непричетних до дії гімназистів, 
які «прийшли – кричали – розійшлись». Ця троїста формула позначає 
досить тривалий відрізок часу. Природні деталі мають також чітке ча-
сове співвідношення: «сонце запікало», «затихло», «сонце спустилось 
нижче». Характерний малюнок довкілля у плані зображувального на-
сичення, відсутності кольорово-звукової палітри. Завдяки пейзажеві 
Васькове стояння набуває певного окреслення і глибокого внутрішньо-
особистісного значення.
 В. Винниченко сміливо переносить до літератури новаторські 
оригінальні пейзажі міста і села, позбуваючись надмірного фольклор-
ного елементу й узагальнення, що були властиві для пейзажу соціально-
побутових та етнографічних творів. Ці пейзажі мають всі ознаки 
імпресіоністичного стилю: розпливчастий, змазаний малюнок, прихо-
ваний динамізм, яскраві мікрообрази, що створюють зорову картину, 
відсутність деталізації, як ось пейзаж з оповідання «Бабусин подару-
нок»: «Широко-широчезно розкотився він (город) долиною степовою… 
Он рівно, ясно й як завжди блищать одним боком баня на соборі, подібна 
до великої цибулини, в якої замість хвостика – хрест. На вокзалі блиско-
тять гострими голчастими іскрами рельси. Сади кротко кучерявляться 
поміж білими стінами будинків. А над усім цим велично, без краю роз-
горнулось високе, прозоре, тепле небо з сліпучим вогненним сонцем 
посередині» [5, 361].
 Таким чином, пейзаж у В. Винниченка, зазвичай, являє собою 
обмежений, замкнений художній простір, в якому розвивається сю-
жетна дія. Ідейно-естетичні функції цього простору багатозначні. Він 
є реалістичним зображенням місця дії, вираженням психічного стану 
героя, вводить в атмосферу оповіді, є узагальненим образом, що несе 
додаткове символічне навантаження. При цьому письменник з допомо-
гою наскрізної деталі, найчастіше якоїсь однієї кольорової гами, надає 
просторовому образові ту чи іншу емоційну тональність, що відповідає 
художнім завданням даного твору.
 Природа завжди подається у змінах, русі, розвитку, відношенні 
до людини – людина і природа тісно пов’язані, переживання 
переплітаються з враженнями від спостережень картин природи.
 Характерною ознакою описів природи у прозі В. Винниченка 
є їх виразна динамічність. Довкілля показане письменником не як за-
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стигла, незмынна система, а як живий організм з усіма властивими для 
нього суперечностями і внутрішніми перетвореннями, що гармонійно 
співвідносяться з психологічним буттям героїв твору.
 Загалом, пейзаж, природа у творчості В. Винниченка не лиша-
ються пасивним тлом, декоративним обрамленням, а органічно вплетені 
в художній світ твору, стають активним, оригінальним і постійно 
мінливим образом, що насичений психологічним підтекстом, допомагає 
в розкритті психології персонажів.

ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ХАРАКТЕРІВ
 Виразної характеристики героїв письменник досягає вдалим 
використанням художньої деталі (переважно портретної, пейзажної і 
психологічної). Саме єдині принципи функціонування деталей у худож-
ньому творі дозволяють розглядати мікрообрази реалій матеріального 
та ідеального світу як естетичне явище. Це підтверджується теоретич-
ними висновками дослідників. «Художня деталь, – пише В. Горинь, – 
виразний штрих чи риса портрета, деталь пейзажу чи інтер’єру, особли-
ва інтонація чи влучний вираз, навіть відтінок слова» [12, 25].
 Аналітизм і стислість, економність художніх засобів – дві чи 
не найприкметніші особливості розвитку української прози кінця 
XIX – початку XX ст. Ці тенденції знайшли вияв у творчості цілої 
школи новелістів, якій Іван Франко дав назву «молодої генерації». 
Проте вона виростала не на голому місці, а була підготовлена всією 
еволюцією української літератури XIX ст. – насамперед художнім 
досвідом І. Франка, Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького, художніми 
відкриттями в російській літературі (Л. Толстий і А. Чехов) зважувала 
на експериментальні пошуки літератури європейської – Е. Золя, Гі де 
Мопассана, Г. Ібсена та інших.
 Попри всю своєрідність і неповторність стилю прозаїків 
нової школи – В. Винниченка, М. Коцюбинського, В. Стефаника, 
О. Кобилянської, Марка Черемшини, Леся Мартовича – аналітизм і 
лаконізм – одні з найважливіших спільних рис їхньої творчої манери. 
Не випадково і художня деталь у них стає чи не найпродуктивнішим 
художнім засобом. Адже саме «розтин» людської душі на окремі «ато-
ми» почуттів, думок і дій пов’язаний з поглибленням деталізації худож-
нього письма.
 У динамічному новелістичному жанрі нової школи аналітизм 
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набирає нової якості порівняно з деталізацією української реалістичної 
прози XIX ст.
 На зміну переобтяженому нагромадженню подробиць прихо-
дить влучна, яскрава, семантично містка деталь, яка нерідко виступає 
ідейним і композиційним центром художнього твору. Без перебільшення 
можна сказати, що одним з важливих моментів художньої системи 
письменників «молодої генерації» є «естетика деталі». Тяжіння до 
організації деталей в єдину систему взаємозв’язаних мікрообразів ха-
рактерне і для творів В. Винниченка.
 Митець з-поміж представників нової школи прозаїків був чи 
не найбільшим майстром художньої деталі. Його палітра художніх 
мікрообразів надзвичайно багата. Проте серед них можна виділити три 
основні типи – одиничну, наскрізну і систему деталей. У В. Винничен-
ка, як і в інших новелістів нової школи, художня деталь, навіть неповто-
рювана, тобто одинична, вступає у ширші і, можна сказати, валентніші 
смислові зв’язки з іншими мікрообразами й образами твору, ніж це було 
у прозаїків XIX ст.
 З еволюцією творчості Володимира Винниченка зазнає еволюції 
і деталь як художній засіб. По-перше, змінюються прийоми створення 
яскравої образної одиничної і наскрізної деталі. По-друге, ускладню-
ються взаємозв’язки між окремими типами деталей все ширше, осо-
бливо в другий період творчості, письменник вдається до складної 
розгалуженої системи деталей. По-третє, підвищуються зображально-
виражальні якості деталі, насиченість її ідейно-художнім смислом. Во-
дночас письменник продовжує удосконалювати майстерність викори-
стання кожного окремого типу деталі.
 Без урахування характеру оповідної манери письменника важко 
визначити ідейно-естетичні функції деталі. У Винниченка мають зна-
чення здебільшого дві форми оповіді – об’єктивна і суб’єктивна. 
 Особливості художньої деталі при об’єктивній формі оповіді 
найкраще простежуються на початку його творів. Як слушно зауважує 
М.К. Гей, перші ударні речення в будь-якого поета чи прозаїка одразу 
сигналізують про стильову структуру, мовленнєвий лад фрагмента або 
й цілого твору [10, 248].
 Порівняємо, для прикладу, початки двох дитячих оповідань 
В. Винниченка і зображення подібних картин в оповіданнях М. Коцю-
бинського.
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 У В. Винниченка читаємо: «На печі душно, черінь пече, жене 
духом глини й розігрітого кожуха. Але Гринь лежить непорушно, 
тільки голову виставив з-за завісочки у той загадковий, чудний світ, що 
починається зараз же за піччю» [5, 12] («Віють вітри, віють буйні…»); 
«Зінь тихесенько-тихесенько відчиняє двері до горниці й з усієї сили 
зціплює щелепи, щоб двері не рипнули. Бо ці паскудні двері раз у раз 
так тонесенько та жалібно риплять, що мама неодмінно зараз же почує 
з кухні. А як почує, так і пошле бабцю подивитися» [5, 27] («Гей, хто в 
лісі, обізвися…»).
 У М. Коцюбинського: «В печі палав вогонь і червоним язиком 
лизав челюсті. В маленькій хаті було поночі, по кутках стояли діди. На 
постелі лежала слаба жінка й стогнала» [17, 34] («Харитя»); «Настав 
святий вечір. В Якимовій хаті кипіла робота. В печі тріщав вогонь та 
сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю. Ва-
силько сидів далі та м’яв мак до куті…» [17, 97] («Ялинка»).
 При всій різнорідності конкретних деталей всі чотири картини 
близькі як за способом зображення, так і за позицією оповідача. Вони 
статичні, побачені немов з однієї точки, збоку – цілком у дусі об’єктивної 
оповідної манери XIX століття. Саме так подається і більшість пейзажів 
у творах В.Винниченка: (наприклад, експозиційний пейзаж «Ой випила, 
вихилила…», «Та не має гірш нікому…»).
 Деталі картин насамперед відтворюють місце дії. Оповідач 
звертає увагу на типові обставини селянського побуту. В інтер’єрах з 
оповідань В.Винниченка це деталі «піч», «світлечко», «лампадка», 
«бублики», «святі», «черінь», «півтьма», «горниця», «святочний стіл», 
«двері», «щелепи», «шкуринка», «маківний «. У картинах з оповідань 
М. Коцюбинського деталі «піч», «вогонь», «постіль», «борщ», «голубці», 
«мак» і т.д.
 Всі деталі подані з позиції автора, а не крізь призму сприйняття 
героїв чи героя, в близькій за ритмом та інтонацією стильовій манері. 
Правда, індивідуальні стильові особливості кожного з цих письменників 
проглядають і в змальованих картинах.
 Для В. Винниченка і М. Коцюбинського характерна експре-
сивність, яка досягається здебільшого тропами – порівняннями – 
(скажімо, «лампадне світличко…від нього тхне церковним тягучим 
дзвоном», «вогонь червоним язиком лизав челюсті»), метафори («сичав 
борщ», «полум’я жваво стрибало», «застигла пітьма», «тіні похитують-



396

ЧАСТИНА  ДРУГА

ся», «святі на іконах ворушаться»), персоніфікацією, що вживається 
замість конкретної деталі («застигла тиха, таємна півтьма», тобто тінь; 
«по кутках стояли діди», тобто тіні). Це словесний малюнок з найтон-
шими переливами кольорів та емоцій – відразу відчувається малярський 
талант автора.
 Новаторські пошуки українського новеліста більшою мірою 
виявились у сфері пейзажної деталі.
 Ідейно-естетичні функції деталі В. Винниченка значно 
змінюються в тих місцях дитячих творів, де починає проглядати нова 
стильова манера – зображення обставин подій крізь призму сприйняття 
героя.
 Така форма оповіді характерна, наприклад, для оповідання 
«Гей, хто в лісі, обізвися…». Це видно з відступів у передісторії зо-
бражуваних подій, скажімо: «А Зіньові тепер зовсім не паски треба в 
горниці. Нехай вони собі всі там стоять на тому столі – і паски, і ковбаси, 
і крашанки, і хрущики, – нехай стоять, він їх і пальцем не чіпне. Бо йому 
щось інше треба взяти в горниці» [5, 27] або з авторських коментарів: 
«Тепер він – неначе манесеньке, тільки що вилуплене курчатко і смачно 
пахне паскою» [5, 35].
 У цілому домінує традиційна форма оповіді, хоча вагомим 
складовим викладу матеріалу є й модерні прийоми. У цьому сенсі Во-
лодимир Винниченко багато в чому розвиває стильову манеру М. Ко-
цюбинського, в якій теж відчувається тяжіння до зображення обставин 
крізь призму сприйняття героя. Це особливо прикметно для пейзажних 
картин.
 Порівняймо манеру митців на прикладах:
 «От тільки проти одного Михась не міг устояти: дуже вже 
підходяща пора настала: сонце чимраз то тепліше, то ясніше, то 
веселіше. Хмарини – пухкі, теплі, жовті. А небо, як задерти голову та 
як глянеш у нього, так і лине в груди таким холодком, що аж верещати 
хочеться.
 А з землі, то тут, то там так і лізе травиця, наче бульки з води в 
дощ. Як стояти на дзвіниці та дивитись в оту синю далечінь, так аж сльози 
на очі накачуються, і така ж туга, і така ж солодка туга бере, що все відразу 
кинув би й потяг туди, до тої, сивої, таємної далечіні» [5, 260] («За Сибіром 
сонце сходить…», В. Винниченко) й «Іде Харитя селом, і якось їй чуд-
но… От вже й крайню хату минула, вийшла на поле й стала, задивившись 
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вдалечінь на чудовий краєвид. І справді було гарно на ниві, несказанно 
гарно! Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. Половіли жита й 
вилискувались на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці. Долиною 
повилась річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву. А за 
річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними кили-
мами «ярини» [17, 36 – 37] («Харитя», М. Коцюбинський).
 Пейзажі мають експресивний характер. Для них притаман-
на виразна візуалізація (акцентована візуалізація): їхньою особливістю 
є акцентованість на зоровому сприйманні героєм природи, оточуючої 
дійсності. Пейзажі «приєднуються» до опису подій авторськими зауважен-
нями: «Дуже вже підходяща пора настала» – у В. Винниченка, «І справді 
було гарно на ниві…» – у М. Коцюбинського. Ці авторські зауваження 
служать немовби містком між картинами природи, що подані крізь призму 
сприйняття героя, і картинами, відтвореними з погляду оповідача. Схожий 
прийом характерний для творів Панаса Мирного, М. Коцюбинського та 
ранніх оповідань В. Винниченка.
 Для пейзажів прикметне подвійне смислове значення деталей. З 
одного боку, вони відтворюють особливості місцевості, де відбуватиметься 
дія, з другого, до деякої міри передають настрій героя, який сприймає цю 
місцевість. Перехід від позиції всезнаючого оповідача до позиції героя – 
органічніший. Так, деталь «А небо, як глянеш у нього, так і лине в груди 
таким холодком, що аж верещати хочеться», наче закономірно випливає з 
радісних почуттів, викликаних приходом весни, сонця, тепла і не можна 
всидіти дома, радість хлопчика передана крізь сприйняття навколишнього 
світу. У Володимира Винниченка пейзаж твориться через наведення низки 
локалізованих деталей.
 Для пейзажів характерна локалізація, котра досягається шля-
хом пересичення чи нагнітання художніх деталей, завдяки яким, гово-
рячи мовою художників, вимальовується передній план – те, що оточує 
героя безпосередньо.
 Письменник насамперед змальовує середовище, в якому перебуває 
його герой. Велике значення мають авторські ремарки, що створюють 
загальний настроєвий напрям у зображенні персонажа. Таким чином 
довідуємося не лише про авторське суб’єктивне сприймання конкретно-
го характеру, але й про ставлення до нього інших героїв. У цьому аспекті 
прикметне, зокрема, зіставне змалювання двох героїв – Івашка та Любки – 
в оповіданні «Гей, не спиться…».
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 «І Івашко почав пошепки, завзято зібравши брови над очима, викла-
дати в ухо Любці оте «як». А Любка, щоб вухо її не впустило ні одного слова 
з того шепоту, лежала непорушно горілиць, як кузочка, що приставляється 
мертвою, коли повернеш її на спину. І тільки водила по стелі напруженими 
очима або невидючим поглядом зупинялася на знайомій тріщинці, подібній 
до нарисованого півника з довгими лапками» [5, 101].
 Хоча автор не показує жодних вчинків своїх героїв і не 
заглиблюється у психіку кожного з них, він лаконічними штрихами створює 
певну структурну схему з основними елементами.
 Близнята Івашко та Любка зміцнюють свої характери не лише 
у змаганні зі своїми ровесниками. Вони роблять перші спроби зрозуміти 
причини розколотості «дорослого» світу, визначити свої власні орієнтири 
у соціальному протистоянні, намагаються випробовувати свої сили, 
підтримуючи прагнення батьків та рідних змінити недосконалий світ.
 Важливу роль у всебічному психологічному аналізі належить де-
талям інтер’єру, обстановки, чіткому зображенню перипетій зовнішньо-
описового плану. Герой змальовується у певній життєвій ситуації, і для 
розуміння душевного стану людини необхідно побачити її у вчинках, у 
ставленні до інших людей. Залежно від конкретного художнього завдання 
зображення поведінки персонажа відповідно видозмінюється.
 В оповіданнях Володимира Винниченка дуже багато реалістично 
точних описів, що характеризують уміння письменника бачити світ у яскра-
вих барвах. 
 Для прикладу можна взяти оповідання «Віють вітри, віють 
буйні…». Ось мальовничий опис автором «загадкового, чудного світу», 
в якому живе Гринь, почуття страху, які відчуває маленький Гринь, коли 
залишається вдома без мами і тата: «Все там тепер якесь інше, ніж зви-
чайно: все ніби таке саме, як удень – і стіл з клітчатою цератою, і мисник 
з розбитою Гриньком шибкою, і зелена в рожевих квітках скриня з горба-
тою спиною, на якій Гринь їздить верхи в Київ, – все те саме, але якесь 
воно тепер хитре, принишкле, з одведеними набік очима. Навіть макітра 
з пиріжками в кутку, накрита рушником, та сама макітра, з якою Гринь у 
такому щирому приятелюванні, та щось таке таємне ховає в собі. А що вже 
ота чорна, чотирикутна дірка дверей до спальні, то на неї просто дивитися 
неможливо, така вона загадкова та моторошна» [5, 13].
 Наведена картина Гриневого царства вражає художньою 
доцільністю, злиттям образу й ідей, досконалістю форм. Вона передає пред-
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мети і явища реальної дійсності, розкриває психологічний стан маленького 
владики.
 Ось як природно й просто автор знайомить читача з Гринем: «І 
то ж отаке діється в його, Гриньовому, царстві, де він владика, 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, що там є внизу. Він, владика, тихенько лежить і не 
сміє ворухнутися, бо там прийшло щось дужче за нього і панує над усім». 
Цей виразний малюнок передає переляк, страх самотнього Гриня.
 Мальовничість зображення для В. Винниченка – не самоціль, 
вона підпорядкована задумові, загальній ідеї і тому ніде не сприймається як 
манірність.
 Письменник демонструє вміння коротко і рельєфно малювати 
предмети і явища. Ось, наприклад, автор описує радість, задоволення Зіня 
(оповідання «Гей, хто в лісі, обізвися…»), коли мама і бабуся вигнали його 
з кухні. Але, забуваючи про все, надвір він не йде, а «нишком підкрадається 
до дверей горниці й відчиняє їх». «Тут тихо, чисто й холоднувато. На довго-
му столі, як попи в ризах, стоять паски з білими шапками. Коло них у вели-
ких мисках, немов букети квіток, запишалися розмальовані яєчка – червоні, 
зелені, жовті, сині. Хрущики великою жовтою купою, як покручені стебла 
старих очеретин, лежать збоку просто на столі. А посередині поважно і 
важко розлігся окорок. І все таке смачне та скоромне, що Зіньові аж мокро 
в роті стає. А поскільки на покутті перед бозями горить лампадка, то вони 
не можуть бути сердитими і боятися їх не можна, навіть хоч би й паску 
їв» [5, 37].
 Письменник уміє виразно і точно передати характерні ознаки 
предмета чи явища.
 Отже, виразна характеристика героїв досягається вдалим викори-
станням художньої деталі. Через зображення героя серед звичних, повсяк-
денних обставин автор складає передумови розвитку складного характеру, 
деталі зовнішнього плану виокремлюють основні настроєві чинники проя-
ву конкретної особистості. Відсутність виняткових декоративних елементів 
у малюнку насамперед підкреслює типовість середовища і неминучий ре-
зультат його впливу. Таким чином, поведінка героїв корелюється з рисами 
довкілля і втілює глибинні психологічні взаємозв’язки. 
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ
ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЇ ПЕРСОНАЖІВ

 Переконливим і повновартісним засобом психологізму 
виступає виразно-індивідуалізована мова персонажів. Монолог, діалог, 
численні репліки дозволяють побачити складні, неоднозначні харак-
тери дітей. Мова персонажів, її своєрідне стилістичне оформлення 
дають можливість адекватної передачі їх душевних станів, поглиблю-
ють психологічну перспективу, відкривають широке поле моделювання 
особистої поведінки. 

ДІАЛОГИ ТА МОНОЛОГИ 
 У структурі психологічного зображення велике функціональне 
навантаження в новелістиці В.Винниченка має «слово героя», його 
«безпосереднє автентичне мовлення» [2, 135].
 «Решта, що повідомляється про персонажа, не може бути подано 
безпосередньо. Пряме мовлення володіє можливостями безпосередньо-
го і ніби особливо достовірного свідчення їхніх психологічних станів», 
– стверджує Л. Гінзбург [9, 150]. За М. Бахтіним, «специфікуючий» 
предмет романного жанру, який створює його стилістичну своєрідність 
– людина, яка говорить, і її слово [3, 145].
 Якщо жести і міміка є мовою «видимою», то діалоги й моноло-
ги – це власне мова і до того ж «звукова», акустична. Вона звернена до 
слуху. Мовлення – це словесна дія. І тому людина характеризується не 
лише тим, що і як вона робить, а також тим, що і як вона говорить.
 Одним із найпоширеніших способів безпосередньо 
невимушеної презентації персонажа в оповіданнях В. Винниченка є 
діалог. Не втрачаючи своєї ідеологічно-дискусійної сутності, він набуває 
натомість нової функціональності у плані вираження внутрішнього 
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світу людини в літературі нового часу. Вже перші оповідання В. Винни-
ченка виявили його художній хист у плані психологічної характеристи-
ки персонажа через його мовлення.
 Діалогічні зосередження створюють ілюзію саморозгортання 
дій, сприяють саморозкриттю персонажів. Вони створюють враження, 
подібне до того, яке викликають твори драматичного мистецтва: харак-
тери розкриваються у зовнішньому мовленні, а дія розгортається просто 
на очах читачів. У діалогах, завдяки яким відбувається саморозкриття 
героїв, послаблюється авторська присутність.
 Особлива роль діалогів – виразна ознака драматичного 
роду. Л. Толстой висловив думку, що у творі драматичного мистецт-
ва найочевидніше «виявляється сутність всякого мистецтва» [21, 78]. 
Звідси напрошується висновок, що «драматургічне в художньому 
мисленні митця» є однією з ознак таланту, а виявлення та конкретизація 
цієї ознаки – засобом характеристики художнього мислення» [13, 20]. 
Драматургічність є органічною рисою художнього мислення В. Винни-
ченка. 
 Зміст, що виражається через діалог, – це надзвичайно склад-
ний рух психологічних станів героїв. Особливість діалогів полягає 
в тому, що вони містять вагомий психологічний підтекст. У цьому 
контексті видається доречним прослідкувати за функціонуванням 
«драматургічного» в художньому мисленні В. Винниченка, детально роз-
глянувши дитячі оповідання, в яких виразно акцентується «діалектика 
душі» людини.
 У рельєфно виведених дитячих характерах письменник передає 
найтонші порухи юної душі, дитяче жадібне вбирання вражень, перші 
зіткнення з «недитячою» реальністю. Характери персонажів і їх 
внутрішній світ розкриваються за допомогою складної системи засобів 
у творах Володимира Винниченка. Портрет, пейзаж, взаємні оцінки, ав-
торський коментар – все це переплітається з мовними характеристика-
ми, доповнює їх і, у свою чергу, ними ж доповнюється. Герої В. Винни-
ченка правдиві кожним своїм жестом, виразом обличчям, психологічною 
деталлю і, звичайно, найкоротшою реплікою. 
 Письменникові вдалося майстерно зобразити своєрідні 
психологічні типи дітей, які наділені здатністю загострено реагувати на 
об’єктивний світ, по-філософськи осмислювати події і явища життя. Ко-
жен із його героїв має в собі щось небуденне й непересічне.
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Робота над дитячими образами у художньому творі вимагає від мит-
ця особливої ретельності. Він повинен бути надзвичайно чутливим до 
внутрішніх порухів і станів, до діалектики переливів душевних настроїв 
героя. При цьому В. Винниченко зосереджує свою увагу не лише на 
одній деталі, рисі характеру персонажа, вчинкові, а описує взаємодії 
кожного елемента з іншими в єдиному цілому. Такий підхід і до аналізу 
твору допомагає глибше та об’єктивніше розкрити його ідейно-художній 
сенс, творчу концепцію письменника.
 Як зауважує Л. Стрюк, «… основна увага В.Винниченка…
була звернена на зображення соціальної підоснови емоцій та вчинків 
людської особистості» [20, 225]. 
 Психологізм оповідань В.Винниченка ґрунтується зовсім на 
іншому, ніж у М. Коцюбинського, підході до зображення внутрішнього 
світу героїв. Він розкривається насамперед через зовнішні вияви – же-
сти, портрети, діалоги.
 Якщо М. Коцюбинський узяв від стильової манери Пана-
са Мирного те, що було пов’язане із саморефлексією героїв, і зумів 
пов’язати її із сприйняттям, осмисленням об’єктивного навколишньо-
го світу, то В. Винниченко пішов, так би мовити, протилежним шля-
хом. Відмовляючись від надмірних описів, максимально динамізуючи 
мову, він усе ж продовжує традиційну реалістичну манеру – зображує 
внутрішнє через зовнішні вияви, насичуючи кожен рух героя, його дію, 
жест, репліку глибоким психологічним підтекстом. «Заданість письмен-
ника націлена не на аналіз – всебічний, повний, що докопується до пер-
шопричин, – а на відтворення внутрішнього життя, яскравого і багато-
гранного» [10, 156]. Особливо вдосконалює В. Винниченко діалог, який 
є ефективним засобом розкриття психології героїв. Він використовує 
діалог для передачі не стільки інформації про обставини, події, скільки 
для передачі почуттів персонажів, ставлення один до одного.
 Якщо розвиток внутрішньої дії в М. Коцюбинського переважно 
пов’язаний з пейзажем, то у В. Винниченка – з діалогом. Адже душевні 
стани дійових осіб передаються прямо – у «монологах-самозвітах» 
(В. Фащенко), у розповідях про поведінку спостережуваних осіб, а 
також через специфічну будову діалогів, з ремарками і без них. Але 
«справжнє своє буття мова виявляє в діалозі» [22, 114].
 «Діалог, – на думку академіка О. Білецького, – передає конкретні 
психічні процеси чи дає знати про окремі властивості осіб, які беруть у 
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ньому участь». Спираючись на французьких теоретиків ХVІІ – ХVІІІ 
століть, літературознавець виокремив чотири типи діалогів – «діалог з 
домінантою висловлення одного із співбесідників, діалог-переконання, 
діалог-диспут і діалог-взаємодоповнень» [4, 27].
 На думку В. Фащенка, «в основі цієї класифікації лежить 
критерій активності кожного із співрозмовників у процесі мовлення, а 
також певний психічний стан» [22, 137].
 У діалозі з «домінантою висловлення» одного з персонажів 
передається сильне збудження. Головне – пристрасно виказати свої по-
чуття, своє розуміння світу і людських вчинків. 
 Для «діалогу-переконання» характерним є те, що один із 
співрозмовників не просто висловлюється, а переконує інших у своїй 
правоті, уже не відкидаючи їхніх реплік, а підхоплюючи – для запере-
чення чи уточнення.
 Словесні суперечки, змагання, де обидва співбесідники переко-
нують один одного в істинності своїх думок, пристрастей, поглядів і ма-
ють для цього докази, факти, спостереження – такі бурхливі, енергійні 
діалоги є діалогами-диспутами, що поступово переходять у діалоги 
взаємодоповнень. 
 У дитячій прозі В. Винниченка типи діалогів по-своєму 
індивідуалізуються, своєрідно переплітаються, переходять один в 
інший, залежно від психічних станів героїв, їхніх властивостей. На дум-
ку С. Антонова, «потрібно змогти поставити персонаж у такі позиції, 
які дадуть йому можливість більш повно і яскраво виявити свої типові 
риси…» [1, 85].
 В. Винниченку вдалося створити в неореалістичних оповіданнях 
незабутні дитячі образи та найбільш повно розкрити характери героїв у 
діалогах і монологах. Адже письменники й літературознавці давно вста-
новили істину, «що митцеві треба знати, в які моменти психічного життя 
у кого із людей які знайдуться слова. І вони, ці слова, мусять відповідати 
не лише психічним моментам, а й фахові, соціальному стану, місцю на-
родження, життєвому досвіду кожного із персонажів» [4, 193]. В. Винни-
ченко слідом за М. Коцюбинським розвиває психологізм прози початку 
ХХ ст. Його форми передачі внутрішнього світу героїв ґрунтуються на 
«модернізації» традиційних художніх засобів – руху, жесту, діалогу, тоб-
то передачі внутрішнього через зовнішнє. Проте і в його оповіданнях, як 
і в творах М. Коцюбинського, руйнується традиційний подієвий сюжет, 
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структуру твору визначає зображення процесу переживань, почуттів і 
емоцій героїв, які наснажені великою експресією.
 Отже, поглиблення психологізму в прозі кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. відбувається шляхом розширення показу сфери психічного. Ха-
рактер як такий постає не з сукупності наперед даних якостей і не стільки 
в актах зіткнення з іншими характерами, скільки з процесу внутрішніх 
змін, реакції на зовнішній світ. При цьому В. Винниченко для досягнен-
ня цих цілей вибирає різні художні засоби. Найповніше душевні порухи 
аж до боротьби протилежних ідей і моральних принципів – все може 
вмістити в себе й передати ця жива безпосередня словесна дія – діалог і 
монолог.
 Значно поглиблюючи психологічний аналіз у прозі почат-
ку ХХ століття, Володимир Винниченко компенсує відносне звужен-
ня зовнішнього активного вияву характеру; натомість він повів дію 
вглиб, посилюючи увагу до внутрішнього світу людини, показуючи на 
сторінках повістей та оповідань різноманітність і складність його форм.
Головним об’єктом спостережень В. Винниченка стає процес посту-
пового розвитку характеру саме в психологічному аспекті. Форми 
психологічного аналізу [15, 19] відіграють важливу роль у передачі 
внутрішнього стану персонажів. У творах В.Винниченка вони посідають 
особливе місце: набувають конкретного, часом заданого значення й 
наповнюються новим змістом. З їх допомогою автор відкриває нові 
можливості для проникнення у внутрішнє життя людини. 
 Йдеться, зокрема, про такі поширені засоби художньої 
виразності, як портрет, пейзаж, авторська характеристика, психологі-
зовані авторські ремарки, зображення внутрішнього мовлення персо-
нажів та різноманітні форми зовнішнього виявлення людського харак-
теру. Вони мають своє специфічне призначення та способи втілення в 
художній формі, але в підсумку підпорядковані єдиній меті – якомога 
глибше та детальніше дослідити внутрішній світ людської особистості 
та найпереконливіше подати цілісність і складність характеру у формі 
літературного твору. Слід зазначити, що у творах В. Винниченка лише 
іноді ми можемо зустріти розгорнутий ліричний відступ, який пода-
вав би цілісну картину душевних переживань персонажів, складних 
внутрішніх колізій.
 Збірка «Намисто» відзначається глибоким аналізом дитячої 
психології, увагою автора до неординарних, межових ситуацій мораль-



407

АРЕАЛ  ДИТИНСТВА

ного вибору (гра і дійсність, уявне і реальне, усвідомлена позиція й 
життєвий вчинок). Ця екзистенційна проблематика набула органічного 
втілення в сюжетопобудові окремих новел. Сюжетні колізії оповідань 
збірки «Намисто» розкрили конкретні випадки, вчинки, поведінку 
хлопчиків – «руйнування «хаток», «відбирання чужого «змія» («Федько-
халамидник»); химерні ескапади в поведінці дивакуватого Кості 
(«Кумедія з Костем»); конфліктні стосунки підлітків з оточення («Та 
немає гірш нікому», «Бабусин подарунок»).
 У виборі життєвого матеріалу В. Винниченка цікавлять ситуації, 
в яких домінує напруга внутрішнього життя. Подія у творі відступає на 
задній план, відбувається процес зміщення уваги від сфери зовнішнього 
у сферу внутрішнього, що ріднить оповідання В.Винниченка з новела-
ми В. Стефаника, М. Коцюбинського, у творчості яких виразно відчутне 
подолання описовості, ілюстративності, схематизму, безконфліктності.
Письменник завжди прагне змалювати людину «зсередини», розкрити її 
внутрішній світ. Особливо вражаюче він відтворює психологію дитячої 
душі в оповіданні «Федько-халамидник». Головним учасником усіх 
подій, зображених письменником в оповіданні є Федько, син робітника 
друкарні. Вуличний верховода, він зажив слави розбійника-халамидника. 
Це жвавий і завзятий, життєрадісний і впевнений у собі підліток. Малий 
«шибеник» Федько вражає своєю сміливістю, дотепністю, здатністю на 
незвичайні вигадки.
 Змальовуючи свого героя, Володимир Винниченко особли-
ву увагу відводить діалогу, який сприяє яскравішому вирізьбленню 
його характеру.  Так, в епізоді запускання змія, розмова Федька із 
сусідськими дітьми увиразнює такі риси вдачі розбишаки-халамидника, 
як самовпевненість, силу й відчуття переваги над ровесниками. «Хлопці 
заносять змія, але змій козиряє і б’ється об землю. Ще здалеку чути, як 
кричить Федько.
 – Давай змія! – підходить ближче Федько.
 Гаврик кривить губи і хмикає. Стьопка зблід, але хутко зсотує 
нитки, зиркаючи на Федька.
  – Ану, підійди! Ану!»
 Федько, не виймаючи рук з кишень, таки підходить до хлопців.
  – Давай сюди змія!»
 Демонструючи свою силу над хлопцями, він виймає руки з ки-
шень. Спірка затуляє собою Стьопку і підніма руку з каменем. Федько 
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каменя не шукає, він тільки дивиться за Спірковою рукою.
 « – Даєш змія?
 – А це твій змій?
  – Одніму та й буде мій.
 – Овва! Задавака! Так і провалю голову тільки підійди.
 – Ану бий!»
 Він відчайдушний, тямковитий. Хлопчина любить товариство, 
ризик у житті. «Федько навіть груди підставляє, так наче йому тільки 
й хочеться, щоб його вдарили каменем. Чуб йому стирчком виліз з-під 
картуза» [6, 304].
 Перед нами – діалог-двобій, в якому простежується бажання 
розбишаки-халамидника верховодити над дітьми. Авторські ремарки, 
органічно доповнюючи репліки персонажів, відтворюють вібрації їхніх 
душевних станів – висвітлюють рухи, пози, жести, міміку, інтонації 
(«Гаврик кривить губи і хмикає», «Стьопка зблід», «у Федька чуб 
стирчком», «Вигляд у нього гордий», «Федько угинається і регоче»). 
Завдяки безстрашності, відчайдушності Федько виграє двобій і вкотре 
підтверджує свій авторитет лідера.
 Особлива роль у творі відведена діалогу, який, рухаючи дію, 
яскравіше висвітлює взаємини між хлопцями, розкриває їхні вдачі. В 
епізоді розмови з хлопцями про весняний льодохід на річці, Федько 
постає безпосередньою дитиною, яка захоплена картиною пробудження 
природи від зимового сну. Він не може ні хвилини посидіти спокійно 
й мовчки. Федько відчуває себе дорослішим серед хлопців, на що вка-
зують і авторські ремарки під час розмови з хлопцями. Репліки Федька 
емоційні, короткі, без зайвих слів, мова ж його пересипана окличними 
та питальними реченнями, насичена вигуками, що свідчить про його 
зацікавленість розмовою: 
 « – Хлопці! А де я був! – закричав він ще здалеку. Всі кинули 
кораблики й підбігли до нього.
 – Ху! От так наморився, братця! Ну, так і робота була.
 – Та де ж ти був? Яка робота?
 – На річці був. Там так-е!… Крига йде страшенна. Базарний 
місток знесло к бісу. Он як! Ми ловили дошки… Я такого дуба витягнув, 
що ойойой!
 Хлопцям аж дух захопило… А вони й не знали!
 – Та брешеш? Правда?
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  – Піди подивись. Сидять тут кораблики пускають… Я завтра в 
школу не піду, зранку на річку збираюсь…
 – Як у школу не підеш? А батько?
 – От штука! Візьму та й не піду» [6, 315].
 Діалог-переконання будується за принципом синтаксичної 
ланцюжкової конструкції. Зовнішнє мовлення Винниченкових 
персонажів індивідуалізоване, диференційоване за їхнім психічним ста-
ном, соціальною належністю. Так, крізь зовнішній дискурс мовлення 
Федька просвічує рішучість, сила волі, упевненість у собі. 
 Своєрідним синтезом стилістичних прийомів оповідань є 
майстерні діалоги. Принцип художнього синтезу полягає у створенні 
самостійного авторського процесуального плану зображення поруч 
із планами зовнішнього, внутрішнього і невласне прямого мовлення 
персонажів. Взаємодія цих планів дає цілісне зображення безперервно-
го психічного процесу. Прикладом цього є оповідання «Та немає гірш 
нікому…». Змальовуючи життя дітей-сиріт у багатих родичів, письмен-
ник розкриває мотиви того, що на основі гніту і свавілля держиморд із 
числа вихователів гімназії у хлопчика Льоні виникає відраза до навчан-
ня у школі. Про це він зізнається другові Сашкові (сироті), що не хоче 
вчитися, не хоче бути ні адвокатом, ні попом, а готовий піти в шевці чи 
пастухи. У цьому діалозі існує три різних мовленнєвих плани: власне 
діалог, пряме внутрішнє мовлення Льоні, фіксація психологічно значу-
щих фізичних відчуттів як внутрішніх (тривога), так і зовнішніх (голос 
Льоні тощо). Ця фіксація перебуває переважно у сфері невласне прямої 
мови. Розглянемо один фрагмент:
 « – А чи оддасть же? – тривожно дивиться Льоня в очі Сашкові.»
Сашкові стає моторошно від цих слів, він аж скидається увесь.
 « – Оддасть!! Небезперемінно оддасть! Як же не оддасть тепер? Як 
же сильно битиме, значить оддасть. Бо битиме з досади, що ти гімназію не 
скончиш. Понімаєш? Та ти так собі й замічай, знаєш, Льоню: як дуже буде 
лютий та як дуже сильно битиме, так, значить, і добре, так, значить, таки в 
пастухи й підеш. Або в сапожники. Та тільки не показуй йому, що радієш. 
І-і-і, ніяк не показуй! Бо зразу догадається, що воно тут таке. А ще ніби 
плач, що в пастухи чи в сапожники тебе оддають. 
 Льоня з тремтінням глибоко зітхає, уперто киває головою:
  – Та коли б оддали, то нехай уже… нехай уже й шматують» 
[6, 234].
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 Нескладний перебіг фабули – епізод «виховного» покарання 
гімназиста Льоні нарощує свій художньо-естетичний зміст завдяки роз-
ширенню меж сюжетного часу в мовленнєвій свідомості персонажів. У 
розмові з Сашком Льоня розповідає про себе: «– Коли я жив з мамою, я 
добре вчився. У мене всі п’ятьорки були. До мене ходив учитель… так 
казав, що я такий способний, що він рідко бачив. І вроки вчив раз у раз. 
А тут не хочу! От не хочу і не буду!» [6, 235]. Ці діаметрально протилежні 
оцінки минулого перетворюють побутовий епізод на психологічну дра-
му, у якій стикаються в непримиренному протистоянні доросле й дитя-
че світобачення. Це мовленнєве й зображально-тематичне перемикан-
ня планів розповіді виконує важливі художні функції. Воно додатково 
акцентує стан найвищої напруги, загострює увагу на попередній фразі, 
увиразнює внутрішній стан героя в цей момент. Розгортання діалогу має 
свій внутрішній психологічний сенс.
 Сам текст діалогу насичений еліптичними реченнями та ситуатив-
ними повторами. Майстерно аранжуючи діалог різними художніми засо-
бами, письменник досягає його напруженості, гнучкості, точної передачі 
переживань героїв. В. Винниченко переносить всю увагу на змалювання 
внутрішнього світу дитини. Репліки героїв відтворюють перебіг душевних 
станів: «Льоня з тремтінням глибоко зітхає», «хмуро стріпується», «упер-
то киває головою», «губи дрібно-дрібно трусяться». Події і вчинки автор 
зображує лише для того, щоб розкрити внутрішній стан Сашка і Льоні. 
Перебіг почувань стає тим структуротворчим елементом, який визначає 
розвиток внутрішнього сюжету. Характер у оповіданнях Володимира Вин-
ниченка поданий не як сукупність якостей, а як процес перепадів почуттів. 
Це новий крок у розвитку психологізму. Така зміна художнього письма 
відповідала тенденціям у європейській літературі.
 Аналізуючи дитячі оповідання Володимира Винниченка з по-
гляду мовностильових засобів психологізації, можна стверджувати, що 
внутрішнє життя літературних героїв постає у поєднанні об’єктивного 
та суб’єктивного аспектів, втілюється через систему взаємопов’язаних 
прийомів. Маються на увазі портретні й пейзажні характеристики, авторські 
відступи, ремарки, жести й міміка, діалоги, внутрішні монологи, невласне 
пряма мова тощо.
 Оповідання В. Винниченка дають змогу простежити еволюцію 
характеру, в якій індивідуально-генетичні якості взаємодіють із 
суспільним середовищем. 
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 Авторське мовлення практично відсутнє – говорять і розду-
мують герої оповідань. Тому на першому плані – діалоги й моноло-
ги. Письменник прагне передати не тільки те, що говорить персонаж, 
але й те, як саме говорить. У діалогах автор уміло використовує такі 
риси розмовної мови, як експресивність, простота, безпосередність, 
відсутність пишномовності. У роздумах і розмовах персонажі «само-
розкриваються», ніби без втручання автора, як у драматичному творі.
 В оповіданні «Віють вітри, віють буйні…», що відкриває збірку 
«Намисто», В. Винниченко змалював лише один вечір із загадкового 
світу дитинства шестирічного Гриня та дев’ятилітньої Саньки. Це був 
вечір, коли, можливо, дитина вперше почала усвідомлювати ефемерність 
повноти буття, необхідність чуйності, співчуття, які допоможуть подо-
лати ізольованість та самотність. Час і місце дії локалізовано. Малень-
кому герою здається, що хатній простір містить щось загадкове та не-
безпечне. Відсутність дорослих, підступна темрява, що причаїлась у 
кутках, розхитують нарцистичне та величне Гриневе царство, у якому 
він «владика, цар і бог над речами й людьми, де слово й плач його – за-
кон для мами, тата, Гаврика, Рябухи-Саньки» [6, 13]. «Перші фобії у 
дітей пов’язані з зовнішніми умовами, – наголошує З.Фройд, – це страх 
темряви й самотності. Перша з них часто зберігається протягом усього 
життя» [25, 62].
 Беручи до уваги одне з небагатьох висловлювань З. Фройда щодо 
проблем самотності, Б. Міюскович оцінює символіку світла як «просто-
ровий посередник», за допомогою якого ми можемо переконатись, що 
ми не самотні» [14, 63]. Потреба спілкування з іншими, – це, на переко-
нання вченого, «зворотний бік прагнення уникнути самотності» [14, 63]. 
В. Винниченко досліджує образи дітей також у тісних зв’язках із сере-
довищем, показуючи найтонші порухи думок і почуттів у русі, боротьбі 
протиріч та еволюції настрою, що є мотивацією вчинків. Для повноти 
реалізації мети письменник удається до діалогу. Власне весь твір на ньо-
му і побудований, тому оповідання можна розглядати як драму.
 Постійний страх охоплює Гриня, бо всі вони: і темрява, і мис-
ник, і «той» у змові проти нього. Наймичка Санька також з ними, вона 
їхня, однакова. А все-таки легше, що вона ходить, стукає, сопе носом. 
Єдиний порятунок для Гриня – покликати до себе старшу на три роки 
Саньку, прозвану через понівечене віспою обличчя Рябухою, що він і 
робить.
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 « – Саню, а де Жулька? – м’якеньким, улесливим голосочком 
питає Гринь.
 – Са-аню, не ходи. Са-а-ню!
 – Ага, тепер «Са-а-ню». А хто вчора мені в бік виделку засадив? 
Га?
 Гринь мовчить. Засадив, бо нешвидко подала тарілку.
 – А хто сьогодні жалівся на мене мамі? А хто Рябухою називає? 
Га?
 Гринь мовчить. Бо таки Рябуха! Ряба, як собака» [6, 17].
 Внутрішні діалогізовані монологи письменник будує так, що 
вони зберігають індивідуальні особливості прямої мови героїв. Автор 
вдається до них немов з єдиною метою: передати мову героя стисліше, 
більш концентровано, акцентуючи увагу на внутрішньому стані.
 Маленького Гриня не заспокоює «лампадне, кліпотливе, 
сумовите-сумовите» світло, йому здається, що «прийшло щось дужче 
за його і панує над усім. У всі кутки, стільці, рядюжки, двері, все чисто 
в змові з тим таємним і дужчим. І через те все вороже до його Гриня, 
все таке потайне, підглядаюче й хитро-застигле. От-от простягнуться з 
кутка руки й схоплять його» [6, 13].
 Прозаїк передає емоційні «імперативи» малого Гриня, владики, 
«царя і бога» над речами й людьми. Прохально-наказові форми виявляють 
стан сильного збудження, засвідчують душевні бурі, видаючи разом з тим 
страх, надію і відчай малого Гриня. Примхи Гриня змінюють його мовлен-
ня: «Подай, ходи, розкажи казочку…», «Пи-ить хочу!», «Подай сюди води, 
ти! Рябуха!» Але ось хлопчика охоплює страх: він дізнається, що мами 
немає дома. Тепер Гринь звертається до Саньки «благально, жалібно», на-
зиваючи її не Рябухою, а Саньою. Засобом психологічної характеристики 
виступає в оповіданні авторська іронія: «Як усі царі та владики, вигнані з 
свого царства, Гринь почуває жаль до себе, страх, тугу. Самотність його без-
межна, гнітюча» [6, 14]. Проте «владика» намагається приховати свій страх 
перед наймичкою Санькою, прикриває його обіцянками: «не буду більше 
виделкою колоти», «щипати не буду», «не буду звати Рябухою», «буду за-
ступатися, як мама битимуть», «от тобі хрест святий!» Ставши навколішки, 
Гринь гаряче присягається, відрікаючись навіки від усякого насильства й 
знущання над дівчинкою. При цьому в героїв виявляються такі душевні 
стани й властивості: у Гриня – щире благання й зацікавленість; у Саньки – 
образа, роздратованість.
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 Художня структура оповідання своєрідна. Письменник будує 
два сюжетних плани оповіді, дві сюжетні лінії – лінію Саньки й лінію 
Гриня. Наскрізні деталі позначають переходи планів оповіді. Евфемізм 
«той» не тільки визначає розвиток сюжетної дії, він слугує ще й засобом 
вираження складних переживань героя. У самому слові «той» криється 
щось страшне, що лякає Гриня, боязнь хоч на хвилинку залишитись 
одному:
 «– Гринь, кругло витріщивши очі, обережно задом одсувається 
в глиб печі й сідає в самий куток.
 – Що воно таке? А чого ж «той» у запічку?
 – Чи він там усе сидить чи виходить?
 Гринь хмуриться, кругло, витріщивши очі, жалібно й благально 
каже, бо Гринь вважає, що всі вони – «той» і Санька – у змові проти 
нього» [6, 14]. Автор зображує психічний стан героя з однією постійною 
домінантою. Увага акцентується на переживаннях хлопчика, на його 
настрої. Спостерігається однотипна структура організації реплік: 
діалогічні речення – репліки (у формі неповних речень).
 «Дитина – підкреслює Й. Гейзінга, – творить образ чогось 
відмінного, чогось гарнішого чи вищого, ба й небезпечнішого за її зви-
чайне життя. Дитя уявляє себе принцом, або татом, або лихою відьмою, 
або тигром. Воно так захоплюється, що буквально «виходить за межі 
себе», «заноситься» так далеко, аж майже вірить, ніби й справді є тим 
чи тим, хоч і втрачає повністю усвідомлення «повсякденної дійсності». 
Дитяче дійство – це не стільки удавана дійсність, скільки здійснення 
чогось в образах: (…) «образне перетворення реальності» [8, 151].
 Якщо герой намагається утримати владу, то Санька спішить 
відчути насолоду хоча б тимчасової влади. Вона «бунтує», вимагає пла-
ти за те, що буде поряд і розказуватиме казки.
 «– Давай уперед конфети і копійку.
 Одначе Гринь, почуваючи, що небезпечно випускати з своїх рук 
засоби влади, на це не згоджується.
 – Е, яка хитра! Уперед розкажи!
 – Ні, вперед давай.
 – Ні, розкажи!
 – Ну, то сиди собі тут з домовиком» [6, 21].
 Завдяки будові реплік і змістові фраз у юних героїв прозо-
ро виражаються такі душевні стани: роздратованість і незадоволення. 
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У зовнішньому дискурсі мовлення нерідко відбувається саморозкриття 
персонажа через автохарактеристику. Для прикладу, характерні слова 
Гриня звернені до Саньки-наймички: «Ач як вона з ним балакає! Коли б 
вона не пішла в кухню, він би їй показав! Хоч їй аж дев’ять літ, а йому 
тільки на Покрову буде шість, та він двох таких, як вона, навкулачки 
подужає. Бо він – Гринь, а вона – наймичка. Рябуха, попихач. І вона не 
сміє таким голосом говорити до нього!» [6, 14]. На тлі цих слів Гриня 
додатково увиразнюються особливості його характеру, вдачі, ставлення 
до інших.
 Юні герої оповідання відчувають перші відмінності між влас-
ним «я» та «іншимя», парадоксальну необхідність збереження гармонії 
між процесами відокремлення від «іншого» та єднання з ним. А тому 
кожен із них іде на компроміс: Гринь віддає цукерки й копійку, ризи-
куючи не почути казки, а Санька демонструє байдужість, отримуючи 
цю платню.
 Вона глибоко відчуває всю гостроту тимчасової самотності 
Гриня, адже сама має гіркий досвід постійної самотності сироти.
 « – Ну, я дам. Лізь сюди.
 – А відчепись! Не треба мені твоїх конфетів. Ще плакатимеш 
потім та мамі скажеш, що я в тебе вимагала. Та ще битимуть за тебе.
 – Їй-богу, не скажу! На, бери, Саню!
 – Не хочу.
 – Ну, Са-а-ню! Ну, йди сюди. Ну, Са-а!
 – От причепився!
 Санька знехотя, сердито й помалу лізе знову на лежанку. Гринь 
боязко слідкує на нею й не сміє вже радіти, – аби тільки не йшла звідси. 
І сам зараз же простягає їй дві цукерки й копійку. Санька недбало бере 
їх, обдивляється, кривить губи й засуває за пазуху. Вилазить на піч і 
суворо каже:
  – Підклади мені подушку, бо я тут у цьому пеклі не буду 
сидіти» [6, 21].
 Діалог-диспут поступово переходить у діалог-взаєморозуміння. 
Авторські ремарки «боязко слідкує», «кривить губи», «знехотя помалу 
сердито лізе» відтворюють вібрації душевного стану Саньки та Гриня, 
є невід’ємною частиною мовлення дійових осіб. Саме з мови героїв ми 
передусім дізнаємось про різні темпераменти Саньки і Гриня. Письмен-
ник вміло варіює мову дійових осіб, залежно від зміни їх настрою, а 
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також обставин, в які вони потрапляють. Діалог Гриня і Саньки вражає 
майстерною мовною індивідуалізацією, котра йде не з письменницького 
пера, а з індивідуального духу кожного з них, – на ній відчутна печать 
того чи іншого характеру. 
 Автор майстерно будує фрази-репліки, в яких виявляються 
живі риси вдачі персонажів: у Гриня – благання, улесливість, хитрість; 
у Саньки – образа, роздратованість. Саме в них реалізується авторський 
голос, «голос спостерігача і судді» (Б. Ейхенбаум), який пояснює кож-
не мовлене слово, його стан. Колишній «владика» Гринь заспокоюється 
тоді, коли світло падає «на темне, понівечене віспою, кругле личко Сань-
ки. Воно подібне до зморщеної, вийнятої з узвару груші. Обгризений 
носик на кінчику загнутий вниз, очі дивляться строго» [6, 25]. Хлопчик 
«невміло підносить руку до Саньчиного лиця і гладить так, як гладить 
його самого мама, коли його образить хто-небудь, витирає її сльози і 
гарячим шепотом каже: – Я буду тебе любити, Саню» [6, 25].
 Основним відчуттям, яке переважає в тексті, є страх дитини 
перед чимось невідомим, незнаним. Аналізуючи, ми бачимо, що страх 
у творі має широкий діапазон емоцій – від легкого переляку до жаху. 
Спочатку моторошний і таємничий він поступово наростає і робить-
ся усе сильнішим, перетворюючись у переляк. Пісня «Віють вітри, 
віють буйні…», яку співає Саня у фіналі, її казки розвіюють темряву 
відчуження. «Гринь чує, як в очах йому знову стає гаряче-гаряче і жаль-
ко. І сльози вже котяться по щоках Гриня, а йому, справді, стає легше. 
Стає затишно, сумно і солодко» [6, 26].
 Автор включає сумну, тужливу пісню у загальну картину страху 
для того, щоб заспокоїти, приглушити страх, змусити його відступити. Кар-
тину, яка нагнітає страх, поступово підтверджують звукові образи: клацан-
ня клямки, завивання вітру. Акценти зроблено все ж на «житті душі», на 
своєрідному психологічному поєдинку цих двох дітей, кожен з яких майже 
інстинктивно бореться за право домінувати над іншим. 
 Малий Зінь з оповідання «Гей, хто в лісі, обізвися…» дуже схо-
жий на Гриня («Віють вітри, віють буйні…). В. Винниченко зосереджує 
абсолютну увагу на дитячому вольовому прагненні не тільки зберегти 
межі своєї «влади», а й примножити її, перевіривши силу, істинність тих 
образів, що уособлюють безмежну владу. Ласкавість Зіня, як і плач Гриня, 
– надійний засіб владарювати над мамою, татом, бабусею. Хитренький ге-
рой впевнений, що і «до бозі можна підлабузнитись: треба тільки гарнень-
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ко скласти ручки, пошепотіти губами перед іконами, сильненько постукати 
лобом багато-багато поклонів – і бозя вже задобрений» [6, 28]. Владу Зіня 
лише обмежує страх, навіяний образом Корчуна – страшного «бога» кари 
й заборони. Всі події зображено з погляду малюка Зіня. Вихідна фабульна 
ситуація постає у складній системі сюжетних зв’язків: заборона куштувати 
принадну скоромну паску під загрозою кари всевидящого Бозі поєднується 
в свідомості хлопця зі страхом перед реальною міфологізованою особою 
– кудлатим велетнем Корчуном. Натомість образ Корчуна витворює додат-
ковий, відносно самостійний подієвий ряд, який розширює межі сюжет-
ного часу. Життєві епізоди, що їх пригадує Зінь, складаються в дивовижну 
казкову оповідь. Ретроспективні сцени, що демонструють силу і всевлад-
дя Корчуна, фразеологічно обрамлені поглядом дитини: «А жив Корчун 
не десь там на небі – не відомо де та як, а таки тут на землі, недалечко 
десь од Зіня»; «Аж бач уже якось довідався і де не взявся коло хвіртки»; 
«Як Корчун не погнався за ним, як не схопив його в торбу, просто таки не 
зрозуміло. Мабуть, тому, що Зінь уже не був за хвірткою, значить, уже не 
робив недозволеного. Бо Корчун не смів хапати Зіня, як він не робив нічого 
забороненого» [6, 237]. Ці епізоди увиразнюють ідеальний простір дитячо-
го світобачення, у якому поєднано реальні страхи і незрозумілі заборони. 
 Автор описує події з погляду маленького героя, з використанням 
його «дитячого» слова. Поруч із Зінем – мати, батько, бабуся, однак він 
залишається на самоті із хвилюючим прагненням підкорити собі закони 
таємничого світу.
 «– Мамо, а родзинки теж скоромні?
 – На великдень їж, скільки схочеш.
 – А чого ж тепер скоромні? Корчун не хоче? Правда?»
 Зінь слухняно відходить трошки набік і обережно підлазить до 
купки шафрану. Тепер Зінь – неначе манесеньке, тільки що вилуплене 
курчатко і смачно пахне паскою. Лагіднесеньким, тихесеньким голосоч-
ком він допитується у мами:
 «– Мамо, як бозі поставити свічку, так він же не сердиться? 
Правда?
 – А хто дужчий: бозя чи Корчун?
 На цей раз Зінь не відходить і не сідає. Навпаки підходить 
ближче до бабці й задирає на неї голову:
 – А як Корчунові поставити свічечку, так і він не буде сердить-
ся? Правда, бабцю!» [6, 36]
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 Повторення, фігури умовчання засвідчують душевні бурі, ви-
даючи разом страх і рішучість, надію і відчай. У наведеному фрагменті 
про психічний стан героя говорить структура реплік – повторення, пау-
зи. І за такими «уламками» ми дізнаємося про перебіг думок і пережи-
вань маленького Зіня.
 Діалог-(прохання)-взаєморозуміння виражає налаштованість 
співбесідників на одну хвилю – іронічну, розсудливу. Розкриваються 
внутрішні порухи душі маленького «владики». 
 Кульмінаційна подія фабули – вбивство «всемогутнього Бога» 
Корчуна – стає поштовхом до зламу в психологічному сюжеті, до руй-
нування усталеної картини світу. Побутова подія у сконструйованому 
автором і героєм довершеному світі ціннісних абсолютів стає основою 
психологічної драми екзистенціальної свідомості. Структура сюжету 
демонструє трагедію розриву індивідуального досвіду зі всеохопними 
абстрактними настановами. Це наближає Володимира Винниченка до 
проблематики екзистенціалізму.
 Одного весняного дня Зінь намагається здійснити свій влас-
ний експеримент, він спробує задобрити земного «бога», теж поставив-
ши йому свічку. Маленький герой наче переступає символічну межу, 
відходячи від свого дому, «боязко пригнувшись, іде далі понад самим 
проваллям» [6, 38].
 Зінь стає свідком жорстокої розправи над Корчуном: «…усі ха-
ламидники враз кидаються на Корчуна, навалюються на нього, обмоту-
ють рядном, волочать, топчуть, кричать, свистять» [6, 40]. 
 Уповільнена, докладно виписана розв’язка – безглузде, по-
збавлене будь-якого морально-ціннісного смислу порушення табу на 
куштування скоромної їжі («солодко, ніжно, але не смачно, не страш-
но, не скоромно і сумно-сумно» [20, 244]) створює психологічний образ 
трагічного, сповненого болісних суперечностей, інтуїтивного прозріння 
дитиною жахливої суті знебоженого світу, у якому «все дозволено»:
 «– …А хто ж тобі дозволив скоромне їсти? Га?
 Зінь сумно зиркає на маму: 
 – Так Корчун уже не страшний, мамо. Корчун уже не прийде з 
торбою. І ви вже можете їсти. Він уже не може сердитись. Він, мамо, там 
лежить та… та…
 Але тут Зіньові очі чогось заливаються слізьми, і він, скривив-
шись усім лицем… гірко плаче» [6, 245].
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 У фіналі ні Зінь, ні його батьки не підозрюють, що цей вес-
няний день зробив його дорослішим, непомітно відокремив від стану 
чистої дитячої наївності та безтурботності. Несподівана розв’язка не 
приносить очікуваної радості. Герой не відчуває себе «владикою», впер-
ше в житті побачивши, що ціна владарювання – саме життя. І це стає 
для хлопчика справжнім потрясінням, прощанням з казкою і відкриттям 
чогось нового в житті.
 Психологи доводять, що зовнішні прояви комунікативної 
поведінки молодших підлітків досить суперечливі. З одного боку – 
прагнення бути такими, як усі, з іншого – бажання виділитися; з одного 
боку – прагнення заслужити повагу і авторитет серед друзів, з іншого – 
приховування власних недоліків [23, 32]. 
 Герої оповідання «Гей, ти, бочечко…» пастушки Семен Гедзь 
та Семен Комар прагнуть піднятися над своїм сирітством, захистити 
осиротіле «я» вчинками, які допоможуть забути їх самотність та душев-
ний біль. Семен Комар намагається бути схожим на старшого Семена: «І 
шепелявив так само, і шапку на бакир носив, і одною ногою чухав другу, 
і кийком кидав, і брилі плів, і пісні співав, усе так само, як Семен Гедзь. 
Навіть слова його переймав, – до чого вже доходив!» [6, 54]
 Молодший – пастух та поводир своєї глухої бабусі у відносинах 
з Гедзем докладає всіх зусиль, щоб подолати вікову різницю, знищити 
або хоча б зменшити смугу відчуження між собою та старшим товари-
шем. А тому Семен Комар ніколи не скаржився на образи з боку Семена. 
У розмові із бабусею він із захопленням говорить про свого товариша:
 «– Він – добрий. Він мене брилі плести вчить.
 – Я все роблю, як він каже. Я як виросту, то буду такий, як він… 
Мені добре з ним… Е, ні, я ніколи не сварюся з ним!
 –… І не сварися, синку… Ви ж обидва – сирітки собі, найми-
точки собі бідненькі! /Семенові батьки повмирали, бідненькі, покинули 
його, як от і тебе твої батьки, сиріткою. Та в тебе хоч я була… А воно ж, 
нещасненьке, по чужих людях росло» [6, 56].
 Характер Семена розкривається через специфічну будову 
діалогу-взаєморозуміння. Його характер схожий на Костин (оповідання 
«Кумедія з Костем»), однак той навіть ніколи не плаче, за що прозва-
ний «кам’яним виродком», бо його душа була закрита для всіх, він був 
мовчазним, ніколи не скаржився, поведінка його була не зрозумілою, та 
дорослі знайшли вразливе місце його душі і при нагоді користалися з 
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цього. «І тільки одного він, здається, дуже не любив, коли йому почина-
ли говорити, що він – байстрюк, а батько – пан. Тоді він зараз же схоплю-
вався й біг щосили куди-небудь подалі» [6, 294]. Ця психологічна деталь 
(поведінка героя) найглибше розкриває душу Костя. Це те внутрішнє 
наповнення, надія, міф, пов’язаний з батьком, що є для героя найдорож-
чим, найсвятішим. Тому так глибоко ранить Костя, коли зачіпають його 
батька, його внутрішню надію, тоді він тікає від людей з метою захисти-
ти свою зболену дитячу душу. 
 Всі переживання, болі дуже переобтяжують психіку ге-
роя, Кость не в силі стримати, приховати внутрішнє. Спроба найти 
підтримку, порозуміння у спілкуванні з хлопчаками зумовлена й тим, 
що до душевного неспокою додалася хвороба, яка ослабила хлопця, до-
дала негативних емоцій, важких дум, невпевненості.
 У колі друзів Кость шукає співчуття, але товариші дивуються з 
того, який він балакучий. «Кость щось розбалакався сьогодні. Ще так і 
не було ніколи: то все мовчить, а то он який» [6, 293].
 Кость протиставляє себе хлопцям, привертаючи цим до себе 
увагу, бо в той час, як усі хлопці замерзли, Кость вихваляється, що йому 
жарко. «Кость простягнув усім свою чорну, подряпану невеличку руку. 
Йому, очевидячки, чогось дуже хотілось говорити про свої руки. 
 – А я й без свити! – додав він без посмішки й бігаючи по всіх 
очима» [6, 288].
 Гучна мова з окликами, серйозний вигляд обличчя, уваж-
ний погляд, усі ці деталі психологічного аналізу концентрують ува-
гу на внутрішньому стані глибокого переживання Костя, він очікує 
порозуміння, допомоги. Спочатку він простягає руки і, бачачи, що 
хлопці вражені, схвильовано простягає ноги, яких хлопці торкаються. 
Як бачимо, Кость боїться втратити увагу, звернену на нього. Тому, через 
деякий час, коли здивування хлопців почало спадати, Кость витягнув 
цигарки. «Хлопці скоса з заздрістю подивились на них. 
 – Де ж ти взяв? – спитав Данилко, підступаючи ближче. Кость 
зараз же притулив ганчірку до грудей.
 –Ага!… А в вас нема…» [6, 292].
 Поведінка, зухвала мова говорить про внутрішнє задоволення 
героя, йому приємно, що з ним спілкуються, і що в нього є те, чого нема 
в інших. 
 Такі нові, незнані досі почуття зігрівають Костя, герой відчуває 
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свою значимість. Навіть коли хлопці забирають цигарки, Кость не 
ображається. «А мені не жаль! – раптом швидко промовляє, немов сам 
себе провірив і був дуже тим задоволений» [6, 293].
 Далі голос Костя стає впевненішим, що говорить про задо-
волення самим собою. «А не жаль! Мені нічого не жаль… Хочеш мій 
кашкет? На. – Він скинув картуз і простягнув його Данилкові» [6, 293]. 
Герой зрозумів, що найцінніше для нього – це спілкування, відчуття 
потрібності, і для цього йому нічого не шкода. Ми відчуваємо душевний 
злет хлопця, який виявляється в щирості його слів, у сміливій поведінці.
Кость – об’єкт насмішок і знущань, бо він байстрюк, сирота, панський 
наймит. Ніхто із дорослих не здогадується, що слабенький Костя творить 
власний ілюзорний світ, у якому не почувається безбатченком. Автор 
вміє «ліпити» характер, показати його в напруженні, критичні моменти. 
Змальовуючи переживання Кості, автор прагне відтворити напруженість 
обстановки, складність і неодномірність його внутрішнього світу. Осо-
бливу роль відводить діалогу-суперечці, який рухаючи дію, яскравіше 
висвітлює внутрішній світ, взаємини Кості з іншими героями, розкриває 
його вдачу.
 « – Я не байстрюк! Хрр!
 – Е? – здивовано підхопив Микита. – А хто ж була твоя мати.
 – У мене не було матері!
 – Оце так! А де ж ти узявся?.. А то чий дядько – Андрій Чорнен-
ко?
 – У мене нема дядька! Нікого нема!
 – Нема. Нема.»
 Письменник прискіпливо підбирає деталі портрета, зовнішнього 
вигляду та поведінки хлопчика. «Кость аж схопився на коліна і злісно, 
швидко подивлявся на всіх. І видно було, що йому від всієї душі хотілось, 
щоб у нього нікого ніколи не було, ніде, нічого.
 – І нічого не жаль! От! От!
 Він схопивши вмить з голови картуза і почав рвати його зубами.
 – От. І картуза нема. Хрр!» [6, 294].
  Безжальне слово «байстрюк», що вилетіло з уст Микити, за-
чепило Костя за живе, знищило всі мрії, надії, додало болю змученому 
духу. Автор показав цю кризу через стан морального пригнічення, розпа-
чу. Герою нічого не потрібно, коли він кричить, що йому нічого не жаль, 
він прагне відмовитися від усього навколишнього світу, щоб утекти і 
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бути на самоті, бо він людина, яка вміє любити, цінувати, але не отримує 
розуміння й залишається зі своїм внутрішнім, живим, вимріяним міфом.
Письменник показує механізм раннього дорослішання Кості, розкриває 
внутрішні процеси, які відбуваються з героєм твору. Важкі, невиразні 
душевні порухи автор часто передає через подробиці зовнішньої 
поведінки. Авторські ремарки відтворюють видиму мову душі у пау-
зах під час мовлення. «Кость аж схопився на коліна і злісно, швидко 
подивлявся на всіх». «Схопивши вмить з голови картуза почав рвати 
його зубами». Його внутрішній світ не підпорядкований логіці, але 
все ж по-своєму закономірний: через усю оповідь проходить єдиний 
настрій: страху, розгубленості. Репліки хлопця складаються з коротких 
номінативних речень. Але саме ці прості за змістом слова допомагають 
розкрити душу хлопчика, його внутрішній стан.
 Поетика Володимира Винниченка заснована на «показі» 
психічного переживання. Автор активно вводить у структуру діалогу 
внутрішнє мовлення персонажів, прагнучи відтворити глибинні 
шари їхньої самосвідомості, суперечливий рух душевних процесів, 
часто не підвладний раціоналістичному осмисленню, модерну 
диференційованість і неусталену структуру психіки індивіда.
 В оповіданні «Ой випила, вихилила…» письменник зображує 
дівчинку Ланку, яка здатна на будь-який вчинок, щоб допомогти своїй 
хворій мамі.
 Митець змальовує дитинство sub specie ludi, акцентуючи увагу, 
насамперед, на визначальній ознаці гри: «вона вільна, вона – сама свобо-
да. З цією ознакою безпосередньо пов’язана й друга: гра не є «звичайне» 
чи «справжнє» життя. Це радше вихід із рамок «справжнього» життя в 
тимчасову сферу діяльності, де панують її власні закони» [8, 15]. Метка 
дівчинка Ланка «дитя робітничого передмістя» матері-швачки, так на-
ловчилася цій грі, що обігрувала всіх хлопців, повигрававши у них всі 
ґудзики, та не тільки прості, але й так звані «сімаки» (металеві ґудзики з 
інкрустаціями на них).
 Гра об’єднує дітей з багатих і бідних сімей, її закони форму-
ють усталені форми, в яких кристалізуються етичні цінності, однаково 
значимі для всіх. Гравці реалізують свій «ігровий інстинкт» у особли-
вому «освяченому місці», їх захищають «дві високі стіни довжелезних 
амбарів, що сходяться отут гострим кутом. А в самому гостряку того 
кута і сидить собі вся кумпанія, наче на печі. Перед нами пустир, за 
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пустирем унизу місто, над головами хмари пороху…» [6, 62]. Всі ігрові 
«освячені території», за думкою Й.Гейзінга, «ніби тимчасові світи серед 
світу звичайного в собі дійства». «Всередині ігрового простору, панує 
особливий беззастережний лад. І тут ми відкриваємо ще одну, вельми 
позитивну рису гри: вона творить лад, вона сама є лад, порядок. У недо-
вершений світ, у життєве сум’яття вона приносить тимчасову, обмежену 
довершеність» [8, 21].
 Доля восьмилітньої Ланки змушує її пройти не лише ігрові, а й 
суворі життєві випробування. Дівчинка відчула весь тягар після хвороби 
матері. Їй треба виміняти на дорогий ґудзик цебер, для того, щоб мама 
могла парити в ньому хворі ноги. Син крамаря Гришка запропонував 
їй такий обмін – мовляв, він бачив такого ґудзика у старого генерала, 
що гуляє в міському саду. Хтось запропонував тихенько ґудзика зрізати, 
одчайдушна Ланка тут же погодилася. Для характеристики Ланки пись-
менник застосовує портрет, характеристику авторську та іншими пер-
сонажами, вчинки, діалог. Про те, що відбувається в душі дівчинки, що 
вона відчуває, ми можемо лише здогадатися з окремих реплік, деталей.
«Як тільки всі поставали в ряд, щоб кинути ґудзики, Ланка зненацька 
бухка до Гришки:
 – А цебер дав би за генеральського сімака?
 – Та який цебер?! Диви!
 – Який, який! Цебер та й годі! От такий, як у вас у лавці стоять. 
От такий зовсім маленький.
 – Даси цебер, достану тобі генеральського сімака.
 – Як же ти достанеш??
 – Одріжу.
 – В генерала?!
 – Та не в тебе ж» [6, 75].
 Внутрішній світ Ланки виявляється через портретний малюнок 
і поглиблюється в діалозі і монолозі. Власне сюжетний стрижень зо-
середжений саме в роздумах, висловлюваннях персонажа, залишаючи 
за автором право на репліку чи зауваження. Таким чином, перед нами 
багаторівнева характеристика особи, подана у виразному динамічному 
плані.
 Письменник зосереджує головну увагу на внутрішньому світі 
Ланки. Стан Ланки розкривається за допомогою діалогізованого моно-
логу, який складається з риторичних питань: «Правда: винести цебер, 
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хоч і маленький, із крамниці так, щоб не помітили, потім таскати вули-
цями аж до глинища та скочувати до ями, та закопувати – все це нелегка 
справа. Але що вона супроти того, щоб сімака в генерала відрізати? Дур-
ниця. Ну, прочуханки дали б, коли б спіймали. Та й годі. А там же тільки 
подумати, та й то страшно: відрізати в живого генерала ґудзика! На ньо-
му, при ньому, при всіх! Та тут же каторжні роботи як пить дати!» [6, 75]. 
Ланка таки зрізує в генерала дорогого «сімака», але потрапляє в руки 
поліцая – розплата неминуча, її ведуть у поліцію розслідувати, запрото-
рять у в’язницю. І ось по дорозі Ланка розповідає поліцаєві, нащо вона 
відрізала у генерала того ґудзика, і він…її відпускає. 
 Діалог в оповіданні динамічний, репліки настільки характерні, 
що майже не потребують авторських ремарок. Своєю радістю Ланка 
ділиться з хлопцями 
 « – Увесь сад за нами йшов.
 – От вам хрест! Спитайте тих, що були там. 
 – Ну, повели. А ти що? Дуже плакала? Просилася?
 – Хто?! Я?!
 Ланка зневажливо змазує всією долонею по лиці Гришку.
 «– Плакала»! Ех, ти! Чого б я плакала?
 – А як же тебе пустили?
 – Ніхто мене не пускав. Сама вирвалась і втекла. Як штовхнула 
городовика в живіт, так він і покотився. А сама навтьоки!» [6, 91]
 Визволення Ланки з небезпечної пригоди – не вичерпує сю-
жетного розвитку характеру. Розв’язкою психологічної дії стає вигада-
на, авантюрна, гіперболізована історія втечі, яку Ланка оповідає дру-
зям. Ця вигадка створює ідеальний, романтично витрактуваний аналог 
героїчного змісту Ланчиного вчинку.
 Діалог є важливою складовою частиною у творенні характе-
ру дитини у творах В. Винниченка, він динамічний, репліки настільки 
характерні, що майже не потребують авторських ремарок. Відбувається 
те, про що писав В. Фащенко: «Від ледь помітного поруху душевного 
аж до боротьби протилежних ідей і моральних принципів – все може 
вмістити в себе й передати ця жива безпосередня словесна дія» [22, 135].
Техніка Володимира Винниченка заснована на таких прийомах, як ви-
користання підтексту, зміна теми розмови, значуща для характеристики 
персонажа, включення опису в структуру діалогу.
 Цікавою особливістю оповідань є завжди короткі, емоційно 
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насичені, з глибоким підтекстом діалоги й монологи, в яких розкривається 
не лише зміст розмови, а й характер персонажа. Це робить їх жвави-
ми, драматичними. Так, наприклад, короткий діалогізований монолог 
в оповіданні «За Сибіром сонце сходить…» розкриває почуття любові 
Михася до батьків, його готовність до самопожертви.
 «Михась подивився: мама?! В руках хусточка, а сама плаче. Ма-
буть, тут і батько десь був. Прийшли сюди шукати його! 
 Ну що ж, нехай же тут і знаходять, коли так. Нехай їх обох тут 
разом і б’ють, і вбивають» («За Сибіром сонце сходить…») [6, 284].
 Глибоке знання дитини, її психіки, проблем і прагнень допо-
могло В. Винниченку проникливо заглянути у внутрішній світ підлітка, 
з чуйністю, делікатністю і ніжністю доторкнутися до його душі. 
 Однак, наведені різновиди зовнішнього мовлення не вичерпу-
ють їхньої номенклатури в дитячій прозі В. Винниченка. Проте з по-
гляду художнього психологізму вони видаються найхарактернішими. 
Зовнішній дискурс мовлення, представлений в оповіданнях В. Вин-
ниченка монологічним словом персонажа, діалогом, промовистими 
фігурами мовчання, функціонує як засіб саморозкриття персонажів, 
актуалізуючи читацьку активність у продовженні творення обра-
зу. Диференціація зовнішнього мовлення персонажів відбувається за 
критеріями індивідуальними (внутрішні якості героя, особливості його 
вдачі, темпераменту тощо), соціальними (відбиття у мовленні соціальної 
психології). Особливе місце діалогу з-поміж інших засобів мотивова-
не психологічною проблематикою творів з її акцентуванням на аспекті 
міжособистісних взаємин, уявленням письменника про діалогічність 
людського буття, персонально – особистим драматичним контекстом 
його життя. Діалог в оповіданнях В. Винниченка, крім того, – один із 
найвідповідальніших способів утілення його улюбленого прийому – 
подавати свої образи у зіставленні чи протиставленні. Серед діалогів 
переважає тип діалогу-двобою, психологічного поєдинку, звідси їхня 
напруженість, драматизм. Так само важливими є взаємодоповнюючі 
діалоги й діалоги-переконання.

ФОРМИ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ
 Таємничі процеси думання й переживання «найповніше пе-
редаються у внутрішньому мовленні – нерозчленованому, єдиному 
потоці свідомості й відчуття» [22, 137], «внутрішнє мовлення є засо-
бом вираження і розвитку думки, воно також тісно пов’язане з іншими 
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пізнавальними процесами і з емоційно-вольовими властивостями ха-
рактеру» [19, 14]. Важливим для вивчення форм внутрішнього мовлен-
ня є аналіз його в динаміці на різних стадіях вирішення пізнавальних 
завдань, з урахуванням змін в емоційному стані особистості. Внутрішнє 
мовлення як розвинену форму викладу в російську літературу ввів 
Л. Толстой. Його принципи відображення «діалектики душі» стали 
художнім відкриттям світового масштабу. 
 В українську літературу ця форма приходить із творчістю Панаса 
Мирного, І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської, 
В. Винниченка. 
 Нова форма викладу забезпечила широкі можливості у 
відтворенні найтонших нюансів людських переживань і думок, зумов-
лених історичними й соціальними умовами життя персонажів у творах 
письменників. І. Франко бачив новаторство молодих письменників «не 
в темах, а в способі трактування цих тем» [24, 60]. На основі вивчення 
художнього досвіду Л. Толстого М. Храпченко прийшов до думки, що 
«специфічність внутрішнього мовлення залежить не тільки від загаль-
них психічних властивостей героя, не тільки від того стану, в якому він 
перебуває в даний момент, а й від його місця в образній системі твору, 
від функції, яку виконує той чи інший монолог у загальному розвитку 
повіствування» [26, 311].
 Як стверджує Л. Виготський, «летюче мислення не виражається 
готовими поняттями, а здійснюється у слові» [5, 330]. Цей унікально 
складний процес піддається лише самоспостереженню. Його пульсую-
чий ритм прихований від інших у глибинах свідомості й підсвідомості. 
Правдиво відтворити його – це й означає дати можливість зазирнути в 
одну з найбільших таємниць людської психіки.
 Прагнучи глибоко простежити внутрішній світ дитячої душі, 
Володимир Винниченко вдається до різних форм внутрішнього мовлен-
ня, а саме невласне прямої мови, внутрішнього монологу. У порівнянні 
з усним мовленням, внутрішнє мовлення, здебільшого, менш струнке, 
нерідко фрагментарне, але ситуативно завжди зрозуміле. «У внутрішніх 
монологах ми немовби безпосередньо чуємо голос душі персонажа як 
відлуння навколишнього світу, спостерігаємо сам процес народження 
думки й переживання» [12, 67]. 
 Реалісти ХІХ століття, передусім Л. Толстой, сміливо втор-
глися у «німі» голоси і крики душі. Завдяки гнучким усно-розмовним 
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формам мовлення вони створили такі різноманітні монологи, які були 
сприйняті як правдиві відбитки правди, бо таємничі процеси невидимих 
переживань виявились схожими у багатьох людей [22, 135]. Дослідники 
творчості Л. Толстого розкрили принципи будови асоціативного, 
логізованого й діалогізованого монологів. 
 Для відтворення глибоких переживань, суперечливості і 
напруженості психічного стану персонажів Володимир Винничен-
ко часто звертається до монологів, «які немов розсікають зовнішніми 
впливами» [18, 261]. Внутрішній монолог у дитячих оповіданнях пись-
менника має свої особливості, бо несе на собі крім стилістичних ознак 
письма, творчої манери автора печать характерів. Виявляючи глибокий 
інтерес до психології людини, прозаїк найчастіше звертається до форми 
невласне прямого мовлення, де в авторський текст раз у раз вриваються 
голоси героїв, передаючи найтонші нюанси народження видозмін їхніх 
думок і переживань.
 Як уже зазначалося, образи дітей розкриваються Володими-
ром Винниченком через складну сукупність різноманітних засобів. Ці 
характеристики виявляються в зовнішньому і внутрішньому планах. У 
зовнішньому плані провідними аспектами творення характеру персо-
нажа виступають жест, інтонація, враження й оцінки інших героїв тво-
ру, елементи портрета, обстановки, сюжетної лінії. Таким чином, роз-
криття характеру відбувається об’єктивно, без втручання суб’єктивних 
чинників. В. Винниченко майстерно використовує зовнішній план для 
розкриття складних дитячих характерів, їх стосунків із навколишнім 
світом. Він намагається відібрати такі деталі поведінки, інтонації, 
які б щонайповніше передавали стан дитини, її характер. Тому пор-
трет не завжди є головним характеризуючим фактором персонажа, 
він може виявляти лише якусь рису характеру дитини. Він створює 
ілюзію достовірності процесів мислення та переживання, вибудовуючи 
своєрідні і доступні кожному фрагменти внутрішнього мовлення.
 Герої повніше розкриваються, постають зриміше перед чита-
чем, коли до зовнішнього плану характеристики додається авторська 
фіксація стану, почуттів персонажа або властивостей його натури, фраг-
менти внутрішнього монологу, не висловлені героєм проблеми, оклики, 
непряма і невласне пряма мова. У психологічному інтроспективному 
висвітленні постає, головним чином, внутрішній світ головних героїв. 
Автор ніби відмежовується від всезнання, натомість все більше дає волю 
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своїм героям для їхнього саморозкриття, самовираження, у поле зору 
розповіді потрапляє переважно те, що може побачити і спостерігати ге-
рой. В авторське психологічне зображення вплітаються внутрішні моно-
логи, невласне пряме мовлення та інші різновиди внутрішнього мов-
лення. Проте письменник не відмовляється від відтворення психічного 
стану героя зображенням змін його міміки, постави тощо. Майстер-
не обігрування цих засобів створює необхідну динаміку у передачі 
внутрішнього світу персонажа, а зміна фокусу загострює читацьку 
рецепцію.
 Невласне пряме мовлення, звичайно, не має таких виражальних 
можливостей, як безпосереднє надання слова героєві, проте і воно має 
свої особливості: дозволяє лаконічніше відтворити події внутрішнього 
життя героя, не посягаючи на індивідуальні особливості його «слова» 
Як перехідна форма внутрішнього мовлення, воно дозволяє авторові 
безпосередніше, сміливіше і природніше «вплітати» в художню 
розповідь (прямо чи опосередковано) своє ставлення до думок героя, 
виявляти свою авторську позицію. 
 Маленькі герої «Намиста» досить часто зустрічаються із 
жорстокістю. У оповіданні «Гей, хто в лісі, обізвися…» образ Зіня 
розкривається повніше, постає зриміше перед читачем, коли до 
зовнішнього плану характеристики додається авторська фіксація 
стану, почуттів персонажа або властивостей його натури, фрагмен-
ти внутрішнього монологу, невисловлені героєм проблеми, окли-
ки, непряма і невласне пряма мова. Образ Зіня психологічно тонко 
вимальовується письменником через вчинки, у зіткненні і взаємодіях 
з іншими дійовими особами, а особливо через майстерне розкриття 
найменших душевних порухів дитячого серця. На очах у малого Зіня 
«халамидники» (босяки, що ховаються у глинищах) забивають Корчуна, 
який для Зіневих ровесників був «справжнім і страшенним богом кари і 
заборони», – і це стає для хлопчика справжнім потрясінням, прощанням 
з казкою і відкриттям чогось нового у житті. Невласне пряме мовлення 
відіграє важливу роль у розкритті характеру Зіня. Перед нами постає ди-
тина з притаманною цьому вікові властивістю вдаватися до крайнощів, 
схильністю до максималізму. «От коли б Корчун знову заснув отам під 
тим горбиком?! Адже бозям ставлять свічки тоді, як вони сплять, а не 
як ходять чи в карти грають. Та нема нігде Корчуна. Тільки самі босяки. 
Та й вони не сплять, не грають у карти й навіть не лежать. А збились усі 
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докупи та про щось гаряче-гаряче балакають. Та все чогось поглядають 
на гору, – не в той бік, де притулився в ямці Зінь, а в другий, туди, кудою 
раз у раз приходить Корчун. Мабуть, вони не слухались своїх мам, по-
скоромились та тепер бояться, що Корчун забере їх у торбу. Ага, от він 
же їх задасть!» [6, 38].
 Внутрішній стан Зіня розкривається у внутрішньому монолозі, 
який складається з риторичних питань: «Зінь, омертвівши, уп’явшись 
пальцями в вогку землю, лежить і широкими очима дивиться вниз. Що ж 
це робиться там?! Корчуна б’ють? Хіба можна Корчуна бити, всевладно-
го, всемогутнього бога?!» [6, 40]. У Зіня дуже чутлива душа, він болісно 
реагує на жорстокість навколишнього світу. Письменник передає стан 
розгубленості хлопчика складним поєднанням невласне прямої мови з 
пейзажними описами: «Зінь нічого не розуміє: чого ж вони тепер боять-
ся і тікають, адже Корчун лежить і не ворушиться! Сонце так само пече 
в голову, б’є в очі, так само цвірінчать горобці… І значить він уже не 
страшний? І не може сердитись? І не може в торбу забрати?» [6, 41]. Зінь 
ніби пропускає крізь призму своїх почуттів усе бачене ним. Він образно, 
асоціативно сприймає події. Вдаючись до внутрішнього монологу, не-
власне прямого мовлення письменник немовби ставить нас віч-на-віч 
зі своїми персонажами. Але це лише на перший погляд. Насправді ж 
стосунки автора і персонажів при цій формі викладу значно складніші. 
Дійсно, мав рацію В. Шкловський, коли писав, що «сама справа про 
«внутрішній монолог», непроста» [28, 168].
 У багатьох творах прозаїка важливу структурну роль відіграє 
прийом «додаткової оповіді», з вуст дійових осіб ми дізнаємося про 
реальні чи вигадані події й обставини, у ці оповіді вкладається вагомий 
цінний зміст, значення якого розкривається в розвиткові сюжету.
 В оповіданні «Гей, ти, бочечко…» оповідні партії персонажів 
визначають своєрідність динаміки дій. Зав’язка подана з позиції обра-
женого героя. Семен Гедзь і Семен Комар пастушки. Семен Гедзь по-
становив за всяку ціну здихатись Семена Комара, бо життя йому не ста-
ло через бісового хлопця, з того часу, як пан прийняв до череди, отого 
паршивого «скургуца», не було йому, Семенові, проходу від глузування 
всієї економії. «…А воно, оте осоружне старченя, ще й собі сміялося з 
Семена Гедзя, перекривляло його в усьому чисто» [6, 43].
 У центрі оповідання – життя хлопців-пастухів Семена Гедзя 
і Семена Комара. Хлопці не миряться між собою. Семен Гедзь часто 
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лаяв і штурхав, і навіть бив не раз Семена Комара ні за що, просто так, 
зі злості, щоб не насміхався з нього. Одним із засобів саморозкриття 
героїв стає внутрішній монолог, який має свої особливості, бо несе на 
собі, крім стилістичних ознак автора, печать характерів: «Семен Гедзь із 
усміхом зирка туди: та й росяно ж, мабуть, там. Отож нехай, нехай по-
мокне чортів скугуц (старченя). Ах, причепилася московська пеня, влип-
ла в чоловіка, як трясця. Ну, та як приліпив пан, то сам же й одліпить!» 
[6, 51].
 Внутрішній монолог допомагає не лише передати внутрішній 
світ героя, а й вмотивувати його поведінку. «От одне тільки недобре тут: 
треба страшенно доглядати, щоб худоба на баштан не залізла. Та тільки 
гляди: зайде хоч одна корова, хоч одне теля на баштан, за півроку служ-
би вищитується. Ні полежати тобі, ні бриля спокійно поплести, ні в хо-
лодочку посидіти. А про спання вже й думки не може бути. Наспав би 
собі років на п’ять служби в пана» [6, 43]. 
 Погляд Семена Гедзя формує попереднє читацьке очікування 
того, що візит «старої старчихи» – бабусі Семена молодшого – призведе до 
кульмінації протистояння двох підпасичів – підступної помсти Гедзя. Але 
додаткова розповідь – розмова «скургуца» і його бабусі – стимулює не за-
гострення, а розв’язку психологічного протистояння. «Він – Семен Гедзь, 
а я – Семен Комар! От як! Мені добре з ним. Він – добрячий-добрячий! 
Е, ні, я ніколи не сварюся з ним!» [6, 56]. Таким чином, ми бачимо, що 
герої твору розкриваються у взаємохарактеристиках через внутрішнє 
мовлення, мову. Хлопці прагнуть піднятися над своїм сирітством, захи-
стити осиротіле «я» вчинками, які допоможуть забути самотність та ду-
шевний біль. Подальший розвиток дії – запізніла кульмінаційна подія і 
розв’язка сюжету (прихід пана і вдале заступництво Гедзя за молодшого 
товариша) лише конкретизує вже відбите психологічне прозріння – ка-
тарсис амбітного парубчака (основну сюжетну подію). « А що? Знайшов? 
– сміється Семен Гедзь. – Щоб ти собі трясцю знайшов, душе чортова! 
Гайда пити до копанки! Семен Гедзь весело відпихає кашкет аж на по-
тилицю, підставляє підсмажене лице до сонця й затягує:
 Ге - е - ей, ти, бочечко…
 Семен Комар теж одсуває шапчину аж на шию, обіймає Гедзя за 
стан і підхоплює:
 Гей, да дубовая, гей…» [6, 61]. 
 Пісенний рефрен фіксує єднання дитячих душ – у фіналі, об-
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нявшись, герої разом співають пісню і їхні «голоси, обнявшись, ширя-
ють над мерехтливими хвилями розпеченого сонцем повітря» [6, 62].
 Особливої стильової виразності й індивідуально-психологічної 
місткості надає оповіданням фантастична, гротескна оповідь. Вона 
актуалізує проблематику глибинного усвідомлення дітьми самих 
себе і своєї ситуації, у яку їх «закинуто» (висловлюючись термінами 
екзистенціалізму), інколи всупереч сподіванням самих героїв чи неза-
лежно від них.
 У ситуаціях небезпеки, страху, відчаю, коли вирішується 
щось важливе в житті героя, з’являються в оповіданнях В. Винничен-
ка найбільш «неправильні» внутрішні монологи – з недомовленістю, 
стрибками, аструктурністю. Оця незавершеність мовлення спричине-
не напруженням думки або раптовим впливом почуттів і образів. За 
приклад може правити мовлення Льоні із оповідання «Та немає гірш 
нікому…». Нескладний перебіг фабули – епізод «виховного» покаран-
ня гімназиста Льоні нарощує свій художньо-естетичний зміст завдяки 
розширенню меж сюжетного часу в мовленнєвій свідомості персонажів. 
«Навпаки, аж війне часом радістю: виженуть із гімназії! Оддадуть у сви-
нопаси, у попихачі! Оддадуть, оддадуть! І ввесь час згадується Сашко: 
«Як уже сильно битимуть, значить, з досади, що не будеш у гімназії». 
А хіба ж можна ще дужче бити?» [6, 251].
 Над дитиною нависає небезпека повної втрати надії. Єдиною 
опорою для Льоні є порада Сашка – під час покарання постійно дума-
ти про їхню мрію, і він «невідривно думає про хороше-хороше, про те, 
що його сьогодні виженуть із гімназії, що завтра дядько оддасть його 
в шевці, або в пастухи, що більше ніколи-ніколи його не битимуть і не 
лаятимуть маму. 
 І справді: біль уже не такий пекучий та гострий, а як і пече, то 
нехай: за свинопаса можна й це перетерпіти» [6, 252].
 Позбавлені материнської і батьківської любові, юні герої втра-
чають віру і в родинну любов, і до всього дорослого світу. Один вечір 
із життя обездолених дітей містить стільки сирітського страждання, не-
вимовного відчаю, що висловити такий трагічний стан можуть лише 
зворушливі рядки народної пісні «Та немає гірш нікому…». 
 Фінальний пісенний куплет «Та немає гірш нікому…», /
Як тій сиротині, / Та ніхто ж не пригорне / При лихій годині [6, 387] 
дозволяє побачити в наївних хлоп’ячих сподіваннях на пастушу свобо-
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ду психологічно місткий, образно сублімований (за З. Фройдом) символ 
знехтування дитячих прав на невід’ємну частку власної самобутності.
 Виявляючи глибокий інтерес до психології персонажів, В. Вин-
ниченко найчастіше звертається до форми невласне прямого мовлення, 
де в авторський текст раз у раз вриваються голоси персонажів, де автор 
найбільш повно концентрує увагу на їхніх настроях, роздумах, пережи-
ваннях. Герої оповідання «За Сибіром сонце сходить…» вирішують стати 
«благородними розбійниками», схожими на Кармелюка з народної пісні:

Я нікого не вбиваю,
В серці жалість маю,
Я в багатих одбираю,
Бідних наділяю.

 «Але чи так вже треба було бути розбійниками? Головне в 
їхньому ділі було те, щоб викопати в лісі печеру, сховатися в ній і жити 
собі вдвох. Жили б собі так святі пустельники та монахи. І не треба 
було їм ні пістолетів, ні пороху, ні пістонів, ні розбою. Копали собі в лісі 
коріння, збирали дикі грушки, лісові ягоди та й жили. Нікого не кривди-
ли, нікому шкоди не робили, нікого не вбивали» [6, 261].
 Внутрішнє мовлення героїв несе в собі всі ознаки живого мис-
лення і неповторності характерів. «Воно, розуміється, добре було б за-
брати, наприклад, у татового хазяїна все його багатство, та й роздати 
бідним, – так спіймай же ти його, того хазяїна. Він тим лісом, де вони 
житимуть, ніколи й не ходитиме. Та й як ти його вночі на дорозі розбе-
реш, багате воно, чи бідне? А грабувати треба, коли вже взявся» [6, 261].
Хлопчики приймають недитяче рішення:
 «Це треба буде такий списочок зробити, кого грабувати, кого 
наділяти.
 Зробимо списочок! Що ж такого? А то як монахи. На чорта нам 
монахи» [6, 262].
 Мрії стати розбійниками та жити в лісі, як Кармелюк, не 
здійснилися. Халамидники, що напали на хлопчиків, розвіяли всі їхні 
надії. Піднесений настрій змінює незнайоме почуття прощання з пер-
шими надіями та ілюзіями: «І тоскно та тужно так, що впав би отак 
серед вулиці лицем у болото і гірко-гірко плакав би. Не того, що хала-
мидники били, що пістолети й лопати забрали, що в страху та одчаю 
полем так довго блукали, а чогось іншого» [6, 282]. 
 Як і емоції, почуття сигналізують індивіду про стан його потреб 
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і в цьому плані є «суб’єктивною формою існування потреби» [17, 141]. 
Почуття проте оцінюють також діяльність, що відповідає цим потребам, 
характеризують відношення між її складовими, вони, зрештою, характе-
ризують особистість, відбиваючи всю складність її взаємин зі світом. 
 Марне сподівання, невдача, обман – негативний емоційний стан 
(фрустрація), що супроводжується усвідомленням неможливості досягти 
поставленої мети. Він виникає в ситуаціях, що перешкоджають реалізації 
лінії життя індивіда. Тому фрустрація сигналізує про інтенсивність його 
негативного ставлення до причин, які породили таку ситуацію. Тоді все, що 
відбувається, він розглядає під кутом зору події, яка спричиняє фрустрацію. 
Останнє може стосуватися не лише майбутнього чи теперішнього, а й ми-
нулого. Залежно від цього розрізняють характер емоцій: у першому випад-
ку це буде страх, у другому – гнів, у третьому – сум [16, 148]. 
 Натомість найближчі сюжетні зрушення відкриваються у різних 
мовленнєвих формах, насамперед у невласне прямій мові. Звернемося 
до прикладів. В оповіданні «Ой випила, вихилила…» характер Ланки 
найповніше розкривається через невласне пряме мовлення. Автор дає 
змогу проникнути у найпотаємніші куточки духовного світу Ланки, кра-
ще окреслити й розкрити характерні грані її вдачі. Добуваючи цебер для 
хворої мами, Ланка згодна зрізати «сімака» в генерала: «Та тут уже не 
цебер і навіть не сімак у голові. А як же ж вона різатиме того сімака в 
генерала – от що! А як у поліцію заберуть? А як під розстріл пошлють? 
Хто ж знає, може, й справді за таке під розстріл?» [6, 73]. Ланка не хоче, 
щоб хто-небудь із товаришів був у саду, як вона різатиме ґудзика в ге-
нерала: «От сама та й годі. Як на каторжні роботи попаде, так нехай 
сама. А то ще когось із них спіймають з нею. Тільки нехай усі ждуть її 
тут, коло інбарів. А як не вернеться вона сюди до ночі, то нехай Муся 
чи Юшка підуть до її мами та все-все їй розкажуть, як, та що, та за віщо 
вона на каторжні роботи попала. І щоб за цебер не забули сказати. Надто 
за цебер! (От проклятий той цебер!)» [6, 76].
 В оповіданні «Бабусин подарунок» невласне пряме мовлен-
ня відбиває настрій героя. Васько, отримавши від бабусі подарунок, 
не може стримати своєї радості: «Васькові аж дух забило від самої 
несподіванки. Цілий карбованець! Та ще й новенький, блискучий, весь 
так і грає… А чого можна купити за його? Якщо по три копійки деся-
ток цигарок, то це вийде десятків з тридцять. Ого! А то тепер можна й 
чорно-рябих купити у Посмітюхи» [6, 337].
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 Хлопці, побачивши новенького карбованця у Васька, 
підбивають його, щоб той закинув свого карбованця через провалля. 
Через внутрішній монолог автор передає стан психічного збудження, 
переживання героя: «Васько лежав лицем до города і дивився на його 
приплющеними очима. Он там, за церквою, червоніє клаптик залізного 
даху. Там, під тим дахом сидить тепер маленька, поморщена, попечена 
сонцем, вітром і дощами бабуся. Від неї пахне житнім хлібом, половою, 
клунею. Над бантинами в клуні бувають горобині гнізда і тепер уже не 
можна буде поїхати з бабусею в село до неї драть горобців, лазячи по 
баштанах, їсти огірки з медом, в якому ще зостались крильця й лапки 
бджіл. І не можна буде купатись в широченному ставку з жовтою, аж 
білою од глини, водою» [6, 348]. 
 Поважне місце в системі інтравертного психологізму в 
оповіданнях В. Винниченка посідає авторське психологічне зобра-
ження (авторська розповідь про приховані внутрішні процеси). Надан-
ня слова всезнаючому розповідачеві для вираження стану персонажа 
відповідає ситуації, коли герой перебуває у стані психічного збудження, 
пригнічення чи приголомшеності і неспроможний пояснити, навіть сам 
собі, що з ним відбувається.
 Характер розкривається не лише в безпосередньо авторських 
описах або в ремарках інших персонажів, а й непрямо – у портреті, 
речовому оточенні, предметній його реалізації, не лише засобом са-
морозкриття, а й у зв’язках з іншими персонажами. А подібні образні 
відношення наявні в системі образів як засіб різнобічного розкриття 
характерів. У структурі твору вони (образи) є невід’ємною частиною, 
доповнюють і взаємозумовлюють один одного. Це пов’язано із самою 
сутністю системності: «…системою образів тепер прийнято називати не 
просту їх сукупність, але те взаємне зчеплення їх, той взаємозв’язок, 
який створює цілком єдиний, закінчений художній твір» [11, 47].
 Для героїв оповідання «Стелися, барвінку, низенько…» вла-
стива прихованість почуттів, які криються в глибині їхніх сердець та 
душ і недоступні для стороннього ока. Автор відображає злет кохан-
ня, його неперевершену радість, щастя через діалогізований монолог, 
який передає стан нерішучості, несміливості Масюченка: «Ах, отак 
би стати на коліна на лаві, перехреститись і поцілувати, як ікону, цей 
чорно-фіолетовий – червонявий кужель! І нехай тоді зелено-сірі очі – не 
очі, а глибока вода в зарослій затоці! – нехай вони здивовано, сердито, 
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обурено, гнівно (як хочуть собі!) поширяться. А може й не гнівно, й не 
обурено?» [7, 407].
 Вся гама відтінків емоційного стану героя передається чітко 
й переконливо. Його думки відтворені безпосередньо, автор скори-
стався засобом оповіді від першої особи. Через внутрішній монолог 
реалізується приховане у підтексті: «– Ах, як щурить очі Діна!». Він 
органічно переходить у самоаналіз героя – міркування про зміни, які 
він помічає в собі у момент зустрічі з Діною. Образ дівчини викликає у 
юнака амбівалентні почуття: «А ще як заспіває, то хочеться впасти го-
ловою в траву, обняти землю і пацати ногами від щастя і суму» [7, 401]. 
Автор підкреслює його силу, змужніння. Наступна фраза: «Йому й не 
стоїться, а ліг би, – й не лежалось би. А що з ним, а чого йому тре-
ба, невідомо» [7, 408] знімає пафос попередньої самохарактеристи-
ки, виникає контраст на рівні невловимих миттєвостей психічного 
стану, що передає хвилювання героя. Суб’єктивне «я» виявляє стан 
невпевненості, сором’язливості, що врешті відкрито відзначаються 
хлопцем у характеристиці, яку він сам собі дає.
 Показовими є також оповідання «Гей, не спиться…», «Гей чи 
пан, чи пропав…», які становлять собою низку контрастних епізодів, 
що розкривають благородні серця Івашка та Любки, які конкретними 
справами допомагають вижити «сірому» голубові.
 Продовжуючи традиції вітчизняної класики у розкритті світу дити-
ни, зокрема І. Франка («Малий Мирон», «Під оборогом»), автобіографічна 
проза якого, як слушно вказує П. Хропко, «залишається і на сьогодні ху-
дожньою школою для дитячих письменників» [27, 120], В. Винниченко та-
кож вдається до такого прийому, як зосередження уваги на постійній роботі 
думки своїх героїв, що визначає їхню поведінку у турботі про сірого голу-
ба. У художньому розв’язанні проблеми людського єднання з природою, 
В. Винниченко, як і І. Франко, кожною картиною переконує читача, що лю-
дина змалку повинна відчувати світ природи, розуміти її життя, навчитися 
співчувати й співпереживати. Саме тому силу духовного потенціалу своїх 
персонажів він ставить у пряму залежність від того, наскільки високо роз-
винене у них почуття відповідальності за чуже життя.
 Обох письменників єднає і спільний композиційний прийом 
– зустріч людини з живою природою, і засіб змалювання зовнішнього 
вияву внутрішнього стану героїв на основі врахування всіх психічних 
особливостей дитини – від конкретного образного мислення до 
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емоційності, котра керує життям дитячої душі. «Гей, чи пан, чи про-
пав…» відзначається оригінальним композиційним прийомом: прозаїк 
веде розповідь у двох планах – про світ дітей і світ птахів, чергуючи їх 
між собою. Життя голубиного сімейства та стосунки між окремими його 
членами – то модель життя людського. Його герої – захисники природи, 
які живуть у злагоді і взаємопорозумінні з нею.
 Починається оповідання виразним засобом передачі почуттів і 
настроїв Івашка та Любки, які не можуть заспокоїтися від сорому на всю 
округу (адже разом з грядкою близня й голубів повинна мати). Грядка в 
близнят була, а голуби «ще десь літали».
 Дитяче завзяття стимульоване, майже ігровою казусною 
зав’язкою (обіцянка: сапатому губаневі Льонці поставити власний го-
лубник) випробовується на екстремальній кульмінаційній ситуації за-
вдяки емоційно-психологічному освоєнню ціннісного змісту «казки».
 Володимир Винниченко зображає радість дітей: «близня кри-
чала, пацала ногами, казилась од щастя», «так хотілося взяти голуба 
в руки, розцілувати його всього, намилуватися ним, до серця гаряче-
гаряче притулити» [6, 165].
 Письменник концентрує увагу на найбільш хвилюючому 
епізоді, коли в бур’яні під парканом діти знайшли голуба з перебитим 
крилом. 
 «Чорна подруга» сірого ступила за ним у грядку. «Вона була 
мила, така чепурненька, струнка, лагідна та ніжна до свого коханого» 
[6, 200].
 Малі герої-оповідачі щиро радіють довколишньому світові. 
Автор не наголошує на темних і гнітючих фарбах у їхньому житті, як 
це здебільшого робили, скажімо І. Франко («Олівець»), А. Тесленко 
(«Школяр», «Радощі»), В. Стефаник («Новина», «Кленові листки»), він 
романтизує дитячий світ, хоча й теж не обходить мовчанкою злидні, по-
даючи їх окремими виразними штрихами.
 Моделюючи яскраві картини хвилювання, переживання і 
безмежної радості близні від появи голуба та взаємин з ним, прозаїк май-
стерно використовує принцип «крупного плану» та «уповільненої зйом-
ки», що допомогло не тільки глибоко і всебічно розкрити світ дитини, а 
й через подробиці включити читача в атмосферу і переживань героїв, і 
думок автора, який навчає жити у злагоді з природою, прищеплює такі 
риси, як доброта та чуйність. «Він нам щастя приніс, він нас знав, він 
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увесь голубник наш водить, він – товариш наш, а ми кидаємо його в 
дірці на муки та на смерть…» [6, 163].
 Автор створює свій, особливий художній світ – з неповторним 
ходом подій, з оригінальними героями, їхніми характерами та стосунка-
ми, із власним голосом. Характери Любки та Івашка прозаїк розкриває і 
через внутрішні благородні поривання і через конкретні добрі справи. 
Любка й Івашко не мали меж радості. Вони щасливо посміхалися.
 «А голуб був чудесний. Голівка ж яка малесенька, витончена, не 
кругла, а довгастенька! А дзьобик: це ж не дзьобик, а пшеничне зернят-
ко, ніжне, рожеве, тупеньке… шийка горда, не довга й не коротка, спина 
ввігнута, хвіст трубою. А крила ж, видко, такі легкі та сильні, що як у 
пушинку тіло носять» [6, 165].
 Кожна сцена твору, позначена подробицями великої любові до 
живої істоти. 
 Внутрішній діалогізований монолог виражає суперечку Івашка 
із самим собою, перебирання і зважування різних позицій, «точок зору». 
«А ввечері перед сном часом довго лежав і дивився вгору непорушними 
очима. Ну, є голуб. Гарний, чудесний голуб. Добре. А далі що? Та так 
із ним і сидіти в хаті ввесь вік? От у нього крило вже піддужує, хутко 
зовсім здорове буде. Що тоді? В грядку нести? Ну, буде в грядці. Та що з 
того? Хіба ж один голуб є голубник? А хвалилися ж цілий голубник ще 
наперед Льонки мати, та й з гривуном, та й з ганялом, та й десять пар…» 
[6, 167]. «Продати сірого? Так аж серце стискувалося, аж дух забивало 
від туги. Та хіба можна товариша продавати! Та ніколи в світі, та ні за 
які гроші! 
 Що ж його було робити!» [6, 167].
 Психологічно насичуючи свою прозу, В. Винниченко май-
стерно використовує найскладнішу форму діалогізованого монологу: 
у внутрішній мові героя відбиваються, своєрідно змінюючись, репліки 
співбесідника. Діти мріють про те, що завтра вони скличуть Льоньку, 
Васька, Микиту, Гришку і поставлять їх перед грядкою. А найбільшим 
здивуванням буде те, що Любка влізе в двері й винесе гривуна-рисака. 
«От вам! Що? Хто казав, що буде і грядка, і десять пар, і гривун-рисак? 
Ганяла треба ще? А от вам і ганяло, шість аршин завдовжки (дядьо Пав-
лусь обіцяв принести в неділю вранці). Ну, що? А де ж Льончин го-
лубник? Папашка ще не купив? От лусне Льонька! От попритихають 
хлопці! От повитріщають на близню, як на ікони, очі! Хай тоді посміє 
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хто-небудь не повірити близні, посміятися з неї. Швидше б тільки минав 
день та ніч!» [6, 142]. Якраз діалогізовані монологи змушують читача 
заглибитись у найпотаємніші процеси людського буття, разом із героєм 
шукати істину і переживати. 
 Автор зосереджує увагу, в основному, на почуваннях і пережи-
ваннях Любки та Івашка. «Івашко обережно обхопив голуба за спину і 
тихесенько, щоб не зачепити за дріт, витяг із дірки, засунув його за пазу-
ху і, задихаючись од радості, хапливо почав розмотуватись од шворки і, 
пацаючи ногами, переможно співав на ввесь город:
 «Гей чи пан, чи пропав, вдруге не вмирати! 
 Гей, нумо хлопці до зброї!!»»
 У духовній палітрі митця – голос, інтонація, роздуми, вчинки 
героїв, вони виявляють їхні душевні порухи, що виражаються у фразах:
 « – Що йому, Вашечку? Чого він такий? Чого крило так? Може, 
він голодний.
  – Ну да, він голодний! Ну да! А зовсім не того, що помирав! 
Правда ж Вашечку?» [6, 218]
 В. Винниченко зображує зворушливих, чуйних і мудрих дітей. 
Вони – захисники природи, їхні серця сповнені добротою, органічним 
бажанням допомогти скривдженому, відповідальністю за чуже життя. 
Діти щиро милуються голубами, називають сірого своїм товаришем, 
вихваляють цих птахів за розум, слухняність і ненабридливість. Вони 
рятують сірого від загибелі, допомагають йому знайти своє місце у пта-
шиному гурті. Образи Любки та Івашка виписано любовно, доброзич-
ливо, яскраво. У них ми бачимо позицію самого автора, його ставлення 
до всього живого, його розуміння сенсу життя. Воно таке ж, як і в наших 
маленьких героїв, які люблять навколишній світ, творять добро.
Як бачимо, оповіданням «Гей, чи пан, чи пропав…» В. Винничен-
ко стверджує високі моральні ідеали – добро, милосердя, залежність 
довкілля від людини, повновартісність особистості.
 Отже, на прикладі внутрішнього мовлення В. Винничен-
ка видно, що будь-яка форма, вид і тип «німого» монологу несуть у 
собі специфічні ознаки в лексиці й будові фрази, які визначаються 
ситуаціями, задумом автора та характерами персонажів. І водночас це 
«безгучне» буття думки та переживання має також і родові загальні прик-
мети: еліптичність, незавершеність, фігури умовчання, переривчастість, 
своєрідні повторення, драми внутрішніх голосів, пересічення рою мис-



438

ЧАСТИНА  ДРУГА

лительних образів зовнішніми впливами. Завдяки цьому психічні про-
цеси не позначаються умовними формулами, а набувають природної 
безпосередності.
 Спрямовані на щонайповніше втілення змісту оповідь, 
розповідь, внутрішній монолог, невласне пряме мовлення виконують 
свою основну функцію – глибоко і правдиво розкривають характер ге-
роя, таїну його внутрішнього світу. Адже мистецтво, за словами Л. Тол-
стого, – це «мікроскоп», який наводить художник на таємниці своєї душі 
і показує ці спільні для всіх таємниці людям [21, 49].
 Письменник глибоко осягає функціональну роль різних форм 
внутрішнього мовлення, розкриваючи характери дітей, їхні вчинки, по-
ривання, настрої. Саме ці риси в характеротворенні персонажів-дітей є 
визначальними для творчої манери Володимира Винниченка.
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ВИСНОВКИ
 У дисертаційному дослідженні зроблена систематизація 
художніх прийомів і засобів психологізму, застосованих Володимиром 
Винниченком у дитячих оповіданнях. Творчість письменника розглянута 
на тлі культурологічного поступу кінця ХІХ – початку ХХ століть. Ху-
дожня спадщина прозаїка інтерпретується, виходячи з естетичних засад 
неореалізму. Його дитячі оповідання характеризуються з огляду на фор-
ми психологічного аналізу, хоча не залишаються поза увагою суспільно-
історичні, філософсько-світоглядні та власне мистецькі чинники станов-
лення нової образної системи.
 У прозі митця знаходимо одночасно творче переосмислення 
здобутків класики та принципово нові критерії для художнього змалю-
вання. Композиційно-стильове оформлення дитячої прози, вибір тем і 
зображувальних засобів свідчать про належність дитячої прози автора 
до «нового типу» реалізму.
 Початок ХХ століття є надзвичайно складним періодом у 
розвитку літератури і культури загалом. Художня творчість виявила-
ся невід’ємною складовою історичного поступу. З одного боку, вона 
ґрунтувалася на здобутках класичної традиції, з іншого – потребува-
ла принципово нових форм і засобів для реалізації. Оновлення змісту, 
жанрово-тематична модифікація літератури виявилася своєчасною 
відповіддю на актуальні запити загального культурологічного прогресу.
Стало очевидним, що український реалізм набув нових ознак. Значно 
зросла увага письменників до внутрішнього світу людини. Володимир 
Винниченко чітко усвідомлював цю тенденцію. 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». Прийшов-
ши в літературу на зламі двох культурно-стильових епох та акумулю-
вавши в собі найприкметніші ознаки перехідного часу, Володимир Вин-
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ниченко своєю творчістю активно сприяв переорієнтації українського 
письменства на нові, модерні форми й засоби зображення. Специфіку 
його художнього мислення визначили й динамічні літературно-культурні 
та політичні процеси, й орієнтація майстрів слова «нової школи» на 
відкриття гуманістичного смислу змалювання характерів через сферу 
людської душі – духовного та емоційного досвіду.
 Як слушно відзначається в одному з останніх синтетичних 
оглядів історії української літератури, «митець володів даром органічного 
підпорядкування художньої структури твору ефективному емоційному 
«самовираженню» характерів, які в процесі сюжетного дійства розкри-
вають глибинні психоемоційні – на рівні інтуїтивного, підсвідомого – 
імпульси-реакції на свої вчинки й на вчинки інших». Звідси й спокуса 
дослідити особливості зображально-виражальної системи творення ха-
рактеру маленької людини, над якою автор здійснює експеримент.
 Характери малолітніх героїв Володимира Винниченка виникли 
під впливом «пам’яті дитинства» їх автора. Сюжет кожного з оповідань 
у збірці «Намисто» «заряджає» певною морально-етичною проблемою. 
Це, скажімо, проблема дружби і приятелювання, взаємин дітей і дорос-
лих («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем», «Віють вітри, віють 
буйні…», «Та немає гірш нікому…»), проблема внутрішнього роздвоєння 
особистості («Гей, чи пан, чи пропав…», «Гей, не спиться…»).
 Для художньої реалізації завдання письменник підбирає 
відповідну систему персонажів. Він ставить їх у свідомо витворені 
екстремальні морально-психологічні ситуації, штовхає на духовні ви-
пробування, спонукає до внутрішнього вибору. Така позиція митця 
супроводжується оголенням до найглибших основ суті людської приро-
ди, аналізом ідеальної потенції розвитку людського характеру.
 Зовнішні події письменник відсуває на задній план. Його 
цікавить їхнє психологічне підґрунтя – вплив на почуття дитини, що 
викликає мінливість її складного й часто драматичного духовного світу. 
Саме з мозаїки настрою та переживань і постає характер персонажа.
 Визначальним елементом поетики характеротворення прозаїка 
є психологізм. Володимир Винниченко прагнув насамперед розкрити 
внутрішній світ особистості, її думки, почуття, її ставлення до інших 
людей, побуту, природи і довколишнього оточення. Посилення інтересу 
до психологічного життя людини письменник досягає різними засобами: 
це і психологізований портрет, і змалювання широкого спектру почуттів, 
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станів, переживань, думок героїв; зображення побуту, природи, людей, 
подій через призму сприйняття персонажів; залежність цього зобра-
ження від переживань і настрою того, хто сприймає відсутність довгих 
описів та авторського аналізу.
 Становлення свого погляду на дійсність вимагало від прозаїка 
оволодіння відповідними художніми засобами, які б дозволяли глибше 
пізнати людину на зламі ХІХ і ХХ століть. Художній психологізм посту-
пово стає домінуючим у становленні неореалізму як вищої форми цього 
методу, про що свідчить новелістика Володимира Винниченка.
 У роботі відзначена особлива роль портрету й запропонована 
досить детальна зіставна класифікація способів портретування в дитя-
чих оповіданнях Володимира Винниченка за такими позиціями: опис 
зовнішнього вигляду героя з акцентуванням на зображенні певних 
фізичних особливостей; характеристика зовнішності через враження 
іншого персонажа; опис зовнішності героя в певній палітрі кольору та 
настрою, зображення деталей одягу як складової портрета; його оцінка 
автором та іншими персонажами; опис окремих деталей зовнішності, 
важливих для психологічного аналізу, визначення конкретної деталі; 
портрет, підґрунтям якого є контрастне зображення; портретний малю-
нок, який розкриває «душевний» світ героя, його внутрішній стан.
 У дослідженні запропонована функціональна класифікація 
пейзажу, який у творах В. Винниченка є досить багатофункціональним, 
оскільки за його допомогою авторові вдається окреслити час та місце 
подій, створити певний настрій, допомогти виявитися деяким суттєвим 
рисам у душевному житті героїв і в оточуючій їх дійсності. Крім того, 
проведено аналіз деяких аспектів створення психологічно довершених 
картин і образів: психологізовані авторські ремарки; зображення деталей 
інтер’єру, обстановки, відтворення перипетій зовнішньо-описового пла-
ну; авторська характеристика, втілена безпосередньо від імені оповідача 
чи опосередковано через враження інших героїв; у творах представлено 
численні й формально тематичні модифікації; вставні епізоди, які власною 
нетиповістю, винятковістю підкреслюють психологічну характеристику; 
незвичний ракурс зовнішнього малюнка; зображення жестів, що виразно 
посилюють ефект висловленої думки та функціонально є «результатом 
душевного руху» (О.Толстой); відображення міміки героїв, інколи в кон-
кретному плані; відображення внутрішньої мови персонажів, втіленої у 
репліках, монологах та діалогах; авторська інтерпретація мовленнєвого 
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потоку героя; двопланове зображення у двох паралельних площинах: де-
тальний малюнок динаміки зовнішнього світу і відтворення душевного 
стану героя; введення образу відстороненого «я» – оповідача; виразно 
індивідуалізована мова героя.
 Загалом дослідження трактує художній психологізм як найбільш 
суттєву ознаку неореалізму. З одного боку дитяча проза Володимира Вин-
ниченка була продовженням традицій національної класичної літератури, 
з іншого – виразно тяжіла до засад західноєвропейської літератури. 
 Твори письменника вражають тонкою психологічною характе-
ристикою, розумінням складних душевних порухів дитини. Через зма-
лювання почуттів, прихованих думок, поведінку, мову героя автору вда-
лося створити образ реальної дитини, яка живе у власному світі.
 Кожен дитячий образ набуває узагальненого символічного 
значення, розкриває індивідуальний психологічний тип у сукупності 
різнорідних психічних проявів. Дитяча проза письменника зосереджена 
на відтворенні фактів «душевної біографії» героя і втілює різні аспекти 
процесу психологічного характеротворення. Аналіз дитячої прози Воло-
димира Винниченка зроблений на матеріалі конкретних творів, засвідчив, 
що визначальною рисою письменницької манери є психологізм, втілений 
у всіх його складових. 
 Проведений нами аналіз дозволяє зробити такі висновки:
 Дитяча проза Володимира Винниченка 1910-х – початку 1920-
х засвідчила рух української прози в напрямі неореалізму з характер-
ною для нього «абсорбцією» модерністських новацій і можливостей. 
Соціальне в неореалістичній прозі постає крізь призму психологічного, – 
і саме в цьому полягає сутність новаторства митця як дитячого прозаїка.
 Цілком очевидними є полемічні інтенції письменника – 
полемічні щодо української літературної традиції, в якій Володими-
ра Винниченка не влаштовувала надмірна описовість, етнографічний 
побутовізм, розстановка персонажів за «чорно-білою» ознакою.
 У центрі дитячих оповідань письменника найчастіше постає 
«бунтуюча особистість», тобто дитина, для якої надзвичайно важливим 
є процес утвердження власного «я», власних моральних, поведінкових 
цінностей. Сюжети оповідань Володимира Винниченка будуються нерідко 
на екстравагантних викликах дітей – обставинам і оточенню – їхній 
боротьбі за право бути не такими, як усі, всупереч страхові, образам і при-
ниженню.
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 В. Винниченка цікавить сама психологія бунту юної душі. Цей 
феномен відтворюється ним у межових ситуаціях, пов’язаних із ризи-
ком, випробуваннями, спалахами дитячого максималізму чи ображеної 
гордості.
 Вірний своїй творчій установці на поглиблений психологізм, 
автор активно використовує складний психологічний інструментарій 
художнього зображення героїв. У нього домінують динамічні портрети; 
«видима мова почуттів» зорієнтована на розкриття «діалектики душі», 
блискавичного перебігу душевних станів.
 Портретна деталь (вираз очей, погляд героя) покликана увираз-
нити цей перебіг. У змалюванні різноманітних відтінків «дзеркала душі» 
(очей), письменник відтворює різні відтінки дитячих переживань (вираз 
очей завжди динамічний).
 Пейзаж у дитячих оповіданнях В. Винниченка виступає в ролі 
синхронізуючого емоційного супроводу стосовно переживань героїв. 
Настрої природи немовби «акомпанують» настроєвим метаморфозам 
дітей.
 Оскільки Винниченка-психолога найбільше цікавить «дитина 
бунтуюча», то це накладає відбиток на характер діалогів у його творах 
– їх питома вага винятково велика. Вони майже вільні від авторських ре-
марок; з-поміж діалогів переважає тип діалогу-двобою, психологічного 
поєдинку, звідси – їх напруженість, драматизм. Так само важливими є 
взаємодоповнювальні діалоги й діалоги-переконання. Значна кількість 
діалогів зближує дитячу прозу Володимира Винниченка з драмою (як 
літературним родом). Таким чином виявляється драматургійність як риса 
художнього мислення письменника.
 Важливі художні завдання в дитячих оповіданнях Володимира 
Винниченка виконує внутрішнє мовлення і такі його різновиди, як не-
власне пряме мовлення та внутрішні монологи. Мистецтво внутрішнього 
монологу повніше виявилося в романістиці письменника; в дитячій же 
прозі він активніше вдається до невласне прямого мовлення.
 Комбінації психологічних засобів характеротворення дають 
Володимиру Винниченку змогу оригінально відтворювати складні 
душевні стани, загадки й парадокси вчинків юних героїв, болісні про-
цеси соціалізації особистості.
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сили переглянути власні погляди на ро-
динне виховання як фахівця-філолога,
 але насамперед як матері».   

Із сином Ярославом

Серед студентів
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MAGNUM IN PARVO

ЗаЕ. Делакруа вищий тріумфписьменника полягає в тому, щоб змусити,
мислити тих, хто здатен. Критики допомагають читачеві правильно, на їхнійна це
погляд, зрозуміти той чи інший твір, тому у випадках знайомства із творчістю
багатопланових митців радять починати з дрібнішого, наприклад, новел, щоб
краще осягнути в подальшому твори з більш складною організацією. Ю. Борген
взагалі рекомендує обирати варіант, який читачеві до душі: наприклад, сьогодні
пройти стайєрську дистанцію повісті або роману, численне переплетіннящоб
сюжетних ліній заполони увагу на прямій дистанції з очікуванимило
прискореннями на поворотах, а назавтра – обрати стрімкий спринт оповідання чи
новели, в подоланні яких вказівними знаками сугестована думка авторабуде й
вибухова стислість тексту. Отож, читач має створити власн сприйняттяе підґрунтя
художнього твору і письменницького доробку взагалі, є аксіом .що ою

Представляючи другу частину книги «Володимир Винниченко:
viribus unitis – ХХІ», наголосимо на обсервації авторами В. Чернецькою та
С. Присяжнюк саме малих форм обширного мегатексту В. Винниченка. Діапазон
голосу митця – в оповіданнях, листах, щоденникових записах – від basso profondo
дошепоту, з модуляціями від інтимної ніжності до енергії шаленства спрямований
на думки й емоції читача. Оповідання письменника злагодженістю структури
можна порівняти із сонатою в музиці, сторінки діаріуша – з малюнком темперою,
коли зробленийштрих уже неможливо виправити. – ось ключ доБагато в малому
сприйняття пропонованого спадку В. Винниченка. А от погодитися чи ні з
Й. Гейзингою про беззаперечність старої думки, що будь-яка людська діяльність,
проаналізована до останніх меж нашого пізнання, «виявиться не більше ніж
грою», – залежить від читача.
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