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Стаття присвячена творчості українського митця Миколи Хвильового, проза якого стала правдивим  

відображенням і осмисленням нового стану людини на тлі кризового часу.
У статті досліджується феномен роздвоєння свідомості особистості у  контексті психоаналізу

3. Фройда, що знаходив творчі рецепції в худож ній літературі початку X X  століття, зокрема 
розглянуто зміст та типи категорії амбівалентність. Велику увагу приділено вивченню деструктивно- 
амбівалентного стану людини, яка постала перед вимушеним вибором. Вивчаючи худож ній світ Миколи 
Хвильового, автор статті аналізує поетику характеротворення на матеріалі новели «Я  (Романтика) ».

Важ ливий аспект статті складає дослідження поетики характеротворення, адж е герої 
М. Хвильового діють в ситуаціях кризових, часом просто трагічних, про що свідчать хаотичні, обірвані, 
ламані внутрішні монологи; образи-символи (мертва дорога); прийом «емоційної хвилі» — швидка, 
динамічна зміна емоційних, вольових, пізнавальних станів героя. Аналіз психічних станів героя дозволив 
автору статті дослідити природу ж иттєвої формули главковерха: « Я  — ч е к і с т, а л е  я і л ю д и н 
а».

Ключові слова: психологічний аналіз, внутрішній конфлікт, підсвідомість, роздвоєність,
амбівалентність, деструктивний стан, поетика характеротворення.

Не секрет, що початок XX століття справді 
яскраво продемонстрував крихкість цінностей 
християнської культури і моралі, їх безсилля перед 
стихією зла, яке живе в самій людині, у створених 
нею державних інституціях; виявив граничність 
духовної природи людини, яка легко піддається 
корозії залежно від обставин. Революція, терор, 
насильство в невідомих до цих пір масштабах 
робили людські цінності, накопичувані 
сторіччями, проблематичними, якщо не сказати 
сумнівними. В Україні, яка переживала й до 
сьогодні переживає тектонічні соціальні, 
національні катаклізми і зрікається «старого» 
світу, ця криза гуманізму виявилася надто гостро.

У цьому значенні проза М. Хвильового стала 
правдивим відображенням гинучої реальності, 
відображенням і осмисленням нового стану 
людини. З огляду на це, дослідження психології 
характеру «нової людини» -  героя новели «Я 
(Романтика)» -  на тлі кризового часу є 
актуальним. Розірваність, хаотичність, стихійність 
епохи достатньо правдиво відбито в творах 
М. Хвильового, творчість якого є своєрідним 
художнім феноменом нашої епохи. Сучасне 
літературознавство виявляє значний інтерес до 
творчості українського митця, художній світ 
письменника в різний час досліджували В. Агеєва 
[1], Ю. Безхутрий [2], В. Брюховецький [4],

50



Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: філологічні науки Випуск 142

М. Жулинський [5], Ю. Цеков [10]. Незважаючи на 
велику кількість публікацій, у яких розглядався 
художній доробок митця, окремого дослідження 
щодо питання мотиву роздвоєності характеру 
героїв Хвильового на сьогодні немає. Звісно, були 
наукові праці, у контексті яких побіжно 
аналізувалася ця проблема, зокрема В. Ніколаєнко, 
Д. Шварцман «Роздвоєння реальності та крах 
ідеалів у новелі «Я (Романтика)» М. Хвильового», 
Л. Плющ «Його таємниця, або «Прекрасна ложа 
М. Хвильового», проте до ґрунтовного аналізу 
мотиву роздвоєності характеру на тлі кризового 
періоду у творчій спадщині письменника ніхто не 
вдавався, отже, саме цей аспект і стане предметом 
нашого дослідження.

Феномен роздвоєння свідомості людини в 
контексті психоаналізу З. Фройда знаходив творчі 
рецепції в художній літературі початку 
ХХ століття. Психічний стан роздвоєності 
особистості психологи називають
амбівалентністю. Уперше термін
«амбівалентність» використав З. Фройд у праці 
«Тотем і табу» для позначення наявності ніжних і 
одночасно неприязних почуттів у ставленні до 
одного й того самого предмета чи людини. У 
широкому розумінні «амбівалентність (від лат. 
атЬо -  обидва, valento -  сила) -  роздвоєність 
чуттєвого переживання, яка виявляється у тому, 
що один і той самий об’єкт викликає до себе у 
людини два протилежних почуття, наприклад, 
задоволення і незадоволення, кохання і ненависті, 
симпатії і антипатії. Зазвичай, одне з 
амбівалентних почуттів витісняється (як правило, 
несвідомо) і маскується іншим. Амбівалентність 
ховається в неоднозначності людини і її ставленні 
до навколишнього світу, у протирічності системи 
цінностей» [3, с. 507]. Тобто кожна людина є 
амбівалентною, якщо вона не може категорично й 
однозначно сприймати або не сприймати якийсь 
об’єкт навколишнього світу (і саму себе або 
частину власного внутрішнього світу). Але в 
даному випадку амбівалентність не є 
деструктивною, адже не призводить до
кардинальних змін у психіці й не заважає 
нормальній життєдіяльності. Користуючись 
формулою «більше подобається, ніж не 
подобається», людина знімає конфліктність
ситуації.

Інший тип амбівалентності -  деструктивний, 
виникає тоді, коли конфлікт значно глибший і 
полягає не у чуттєвому сприйнятті зовнішніх 
об’єктів, а є «протиріччям між психологічними 
силами, які реально керують поведінкою
особистості і тими обґрунтуваннями, які 
намагається дати їм особистість; протиріччя між 
нахилом і обов’язком, між безпосередніми 
афектами та свідомо спрямованими установками, 
протиріччя між свідомим і несвідомим. У 
морально-ціннісному аспекті -  це конфлікт

нахилів (бажань) та розуму (обов’язку), де одна із 
протилежних сил (зазвичай, розум) виступає як 
обов’язок і асоціюється з добром» [6, с. 19]. Отже, 
ситуація внутрішнього конфлікту виникає, якщо 
особистість знаходиться перед необхідністю 
вибору між добром і злом, між бажанням і 
обов’язком, між почуттям і розумом. Як правило, 
«з добром асоціюється обов’язок, раціо» [6, с. 50].

Особистість не може довгий час перебувати в 
деструктивно-амбівалентному стані і змушена 
зробити вибір, часто це вчинок, що не є моральним 
з точки зору системи моральних цінностей даної 
особи. Тобто вчинок конфлікту не знімає, а 
навпаки породжує докори сумління і поглиблює 
деструктивність ситуації. У такому випадку, як 
правило, спрацьовує система «его-захисту». 
Форми цього захисту можуть бути різними: від 
«невизнання факту власного вчинку (формула: «я 
цього не робив, бо я цього не пам’ятаю») до 
виправдовування себе відсутністю вибору або 
внутрішнім психічним станом (так званою 
афектною поведінкою)» [6]. Отже, засобом «его- 
захисту» є самообман, який виступає прикриттям 
для адекватної саморефлексії, сприяє захисту від 
повного «оголення душі».

У контексті світової літератури ми маємо 
чимало прикладів внутрішньої роздвоєності 
героїв: Фауст із однойменної трагедії Гете;
фантасмагоричний художній світ Г офмана 
породжує образ Йогана Крейслера; до внутрішньо 
конфліктних персонажів можна віднести Доріана 
Грея з роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана 
Грея»; глибокі моральні протиріччя виникають і в 
героя роману Ф. Достоєвського Родіона 
Раскольнікова. Українська література має чималий 
досвід дослідження цієї проблеми, зокрема 
В. Винниченко «Дисгармонія», Б. Антоненко-
Давидович «Смерть», М. Хвильовий «Я 
(Романтика)».

Більшість героїв новел М. Хвильового
позбавлені внутрішньої цілісності, вони 
сумніваються, шукають, часто так і не знайшовши 
відповідей на свої питання. Це герої «Санаторійної 
зони», новел «Синій листопад», «Лілюлі», 
«Пудель», «Редактор Карк», «Я (Романтика)». 
Чому ж так хвилюють автора ці надломлені, 
роздвоєні особистості? Можливо, це можна 
пояснити тим, що і сам письменник не був 
абсолютно цільною особистістю: «... в мені, 
романтикові, мрійникові, -  завжди точиться 
внутрішня боротьба.»  [9, с. 837]; «ідеологічно, 
оскільки ідеологія виробляється головним чином 
інтелектом, я вважаю себе витриманим 
марксистом-комуністом, але в психіці я себе таким 
не можу вваж ати .»  [9, с. 836]. Безперечно, ця 
особистісна риса характеру М. Хвильового мала 
суттєвий вплив на його твори. Так само 
розколюється «Я» і в головного героя новели «Я 
(Романтика)»: «Я» -  чекіст і «Я» -  людина.
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Сенс назви цієї новели в контексті 
досліджуваної нами проблеми багато про що 
промовляє, адже автор виносить у заголовок слово 
«романтика». До речі, свій художній стиль сам 
М. Хвильовий називав «романтикою вітаїзму». 
Нагадаю, що романтики змінюють погляд на світ і 
людину. Романтизм характеризується існуванням 
ніби двох світів -  світу реального та ірреального. 
Трагічна суперечність між ідеальним та реальним 
часто призводить до певної трагічності у творах 
представників цього напрямку. Людина, на думку 
романтиків, є складним організмом, у ній сплелись 
в єдине ціле різноманітні елементи -  високе і 
низьке. Отже, важливість романтичної складової у 
назві твору свідчить про те, що в центрі уваги буде 
перебувати герой, у душі якого відбувається 
складна боротьба двох вічних начал -  Добра і 
Зла.

Поряд із заголовком суттєву роль для 
розуміння феномену роздвоєння свідомості 
людини відіграє присвята. «Я (Романтика)» 
присвячена новелі «Цвіт яблуні»
М. Коцюбинського. Відомо, що «Цвіт яблуні» 
розповідає про душевні страждання митця, який 
переживає смерть власної дитини. Внутрішній 
конфлікт між трагічним почуттям батька й 
аналітичним поглядом письменника складає 
основну колізію твору. На думку В. Агеєвої, 
«конфлікт між трагічними батьківськими 
почуваннями і невпинною роботою 
письменницької пам’яті, для якої навіть момент 
смерті дитини стає творчим матеріалом, 
розвивається поза контролем свідомості героя, 
поза його волею. Він страждає, зневажає себе, але 
не владен будь-що змінити. Творча, життєствердна 
сила торжествує. Хвильовий також намагається 
розкрити глибини підсвідомості персонажа. Але 
при цьому показує, що він сам несе повну 
відповідальність за вчинене. Коли герой 
Коцюбинського карається безвинною виною, і 
пережите страждання залишає надію на 
просвітлення, духовне одужання, то егоїстичний 
доктринер М. Хвильового такої надії позбавлений. 
Його вибір був свідомим, і злочин непрощений» 
[1, с. 18]. Ю. Безхутрий уважає, що «Цвіт яблуні» 
«зосереджений на амбівалентності сприйняття 
смерті героєм, отже, присвята конотує можливість 
розвитку у новелі Хвильового мотиву роздвоєння 
людської особистості» [2, с. 258]. Саме така 
установка формується у читача під впливом 
присвяти.

Оповідання має три композиційні центри. 
Перший -  особистий, він пов’язаний з трагічними 
подіями в житті головного героя. Трагічну історію 
матері і сина вписано в другий план -  план 
всенародної трагедії (іде братовбивча війна між 
версальцами та інсургентами -  представниками 
одного народу). І, нарешті, автор виходить на

рівень загальнолюдський: оповідачу з ’являється 
образ загірної Марії, Матері Божої.

Члени чорного синедріону дуже часто 
промовляють слово «Розстрілять!», бо людей вони 
вважають за «винний і майже невинний 
обивательський хлам» [8, с. 328], і тому їх трупи -  
це не трупи, а «необхідні» жертви на «вірному» 
шляху. У цій ситуації немає різниці між людиною 
і ділом, тут повне злиття. Фанатична віра в ідею, 
яку породила революція, змушує героя чинити 
злочин, а потім вагатися в скоєному, але він не 
відразу це розуміє. Чорний трибунал вів його 
поступово, через смерті інших, розколюючи не 
тільки його свідомість, але і його душу.

В очах оповідача світ розколено на дві 
половини: версальців і інсургентів, причому для 
життя перших «незносні тривога і хиже навколо» 
[8, с. 327], останні, до яких відносить себе і 
головний герой, «чужі люди, бандити -  за однією 
термінологією, інсургенти -  за другою» [8, с. 323]. 
За вибором долі мати і син опиняються в різних 
таборах. І не самі герої винні в цьому, так 
визначила диявольська логіка подій. Дійсність, 
навколишній світ у М. Хвильового (як і в житті 
тих часів) -  це хаос, у якому кожний проти 
кожного; син проти матері, брат проти брата. По 
суті, все було втілено в практику закону -  людина 
людині вовк. Головний герой визначає це, 
повторюючи двічі: «Воістину: це була дійсність, 
як зграя голодних вовків» [8, с. 337]. Членів 
чорного синедріону переповнює ненависть до 
людей. Може, саме через це при думці про доктора 
Тагабата, про господаря своєї душі, головного 
героя охоплює несподіваний відчай, але він все ж 
«благословляє той момент» [8, с. 327], коли 
зустрівся з ним. Він повертається і молитовно 
дивиться на східний волохатий силует, місце, де 
«працює» чорний трибунал. До речі, у тексті автор 
визначає його по-різному, але весь час підкреслює 
те, що «тут засідає садизм!» [8, с. 323].

Опис інтер’єру у М. Хвильового зустрічається 
вкрай рідко, але він завжди промовистий. Люди, 
які приходять до покоїв княжого будинку, 
«остаточно налякані обстановкою» [8, с. 329]. 
«Аристократична розкіш, княжі портрети й
розгардіяш -  порожні пляшки, револьвери й синій 
цигарковий дим» [8, с. 329]. Усе тут лякає. Місце, 
де засідає чорний трибунал, названо 
«фантастичним палацом» [8, с. 323] для декількох 
чоловік. І тут виникає питання: в чому ж суть 
революційних змін, якщо і до попередніх хазяїв і 
до теперішніх «з дальніх покоїв виходять лакеї і 
також, як і перед князями, схиляю ться. І ставлять 
на стіл ч а й .»  [8, с. 324].

М. Хвильовий -  майстер зображення
психологічних станів. Стан загостреної
деструктивної амбівалентності героя автор передає 
через його мовлення і внутрішні монологи -  
хаотичні, обірвані, ламані. Герой збентежений:
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«Який вихід?? -  І я не бачив виходу із цієї хижої 
стихії» [8, с. 326]. Автор не виводить свого героя із 
душевного глухого кута, але ж в просторі цей 
вихід героєм поки що знайдено. По-різному 
залишають учасники чорного синедріону 
засідання. «Андрюша вже зник. Тагабат і вартовий 
п’ють старі вина» [8, с. 326]. У них не виникає 
потреби залишити це страшне місце. «Я виходжу 
з княжого дому» [8, с. 326]. Є чітка межа в 
просторі, яка відокремлює цей будинок (східний 
волохатий силует) від «самотнього домику 
матері». Вона і впливає на стан героя. Він ще 
«повертається і молитовно дивиться на східний 
волохатий силует» [8, с. 327]. І, нарешті, виходить 
до самотнього будиночку. «Губитися в переулках» 
(в просторі), але «губиться» має й інше значення: 
«Позбутися самовладання, не знати від 
хвилювання, як діяти, що робити».

Він приходить до двору, де «пахне м ’ятою», а 
«блискавки, гуркіт задушеного грому» [8, с. 327] 
тут вже не хвилюють героя. І тільки у матері він 
спокійно може сказати про те, що втомився. Мати 
-  це єдина людина, яка утримує в свідомості героя 
межу, що відрізняє людей від тварин. Героя ще 
мучать питання: «!Що це: дійсність чи
галюцинації?» [8, с. 337]. Але коли він входить в 
роль, ця межа стає зовсім тонкою і часом майже 
зникає. У моменти найвищого напруження в колі 
своїх «товаришів» перед ним виникає рідна 
постать. «Мені здається, що я іду в холодну 
трясовину. І в той же момент раптом переді 
мною підводиться образ моєї матері...

- .  «Розстрілять!»??
І мати тихо-зажурно дивиться на мене» 

[8, с. 325]. Коли оповідач складає гімни трибуналу, 
«тоді відходила, удалялась од мене моя мати -  
прообраз загірної Марії" [8, с. 326]. І знову він 
повертається в замок, і знову продовжує вбивати, 
його жертвою стає мати трьох дітей у жалобі. Але 
наступає той час, коли на місце цієї жінки 
приводять його власну матір. І тут виникає 
ситуація «душевної кризи». Виникає деякий 
трикутник: товариші -  мати -  я. У героя
з’являється необхідність вибору. Трагізм ситуації 
полягає не тільки в самому виборі героя (він 
вбиває матір), але й у можливості існування цього 
вибору в суспільстві. Чи може бути воно 
щасливим, гармонійним і гуманним, коли 
будується на смерті рідних матерів? Пригадаємо, 
що в християнській релігії Марія -  земна матір 
Ісуса Христа. Вона стала найменням-символом 
«матері людської». Отже, герой вбиває не тільки 
свою власну матір, він знищує все святе, що було 
створене Богом і людьми. Тут важливо відзначити, 
що герой оповідання знає наперед, як він буде 
діяти: «але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, 
коли покинув маєток. Інакше я не вийшов би так 
швидко з кабінету» [8, с. 333]. Швидко він 
прийняв рішення, і ця моментальність вибору є

доказом фанатичності, сліпої віри в ідею, якій 
служить герой.

У психології головного героя виникає швидка, 
динамічна зміна емоційних, вольових,
пізнавальних станів, вони тісно пов’язані і
обумовлені. Крім того, з емоцією тісно
переплетені і його думки. У стані напруження
вони нагадували «до неможливості натягнутий 
дріт» [8, с. 323], «мислі різали мозок» [8, с. 332], у 
мить, коли ним оволодівав переляк, «прудкість 
його мислі доходить кульмінації» [8, с. 325], а в 
стані забуття вони зникають зовсім: «і без мислі 
побрів на міські пустирі» [8, с. 334]. Душевний 
спектр главковерха чорного трибуналу
складається, головним чином, із негативних
емоцій вже тому, що психіку його травмовано: 
знемога, покора, відчай, неможливість повірити в 
очевидне змінюється прозрінням (але ці стани 
короткочасні), настає внутрішнє роздвоєння, потім 
з’являється гнів, злість, страх, що, нарешті, 
зумовлює афектний стан, в якому герой і коїть 
страшний злочин. І в ту ж мить з ’являється нове 
почуття -  каяття у скоєному і знову рішуче 
подолання цієї жалості: «Зараз. Так, мені давно 
пора! -  Тоді я поправив ремінь свого маузера й 
знову кинувся на дорогу» [8, с. 339] робити свою 
справу.

Отже, суперечливий стан героя знаходить 
своє вираження у формулі: « Я -  ч е к і с т, а л е я 
і л ю д и н а» [8, с.323] .

«Я -  людина» -  це світла гуманна частина 
душі «Я». Саме цю частину ліричний герой 
ототожнює з матір’ю: « .  моя мати не фантом, а 
частина мого власного злочинного «Я», якому я 
даю в о л ю . Т у т .  я ховаю від гільйотини один 
кінець своєї душі» [8, с. 327]. І саме так він 
говорить про матір, яку привели на суд разом з 
черницями: «Так! -  схопили нарешті і другий 
кінець моєї душі» [8,с. 332].

«Я -  чекіст» -  інша, темна, кривава частина 
душі героя, частина «чорного синедріону», 
«чорного трибуналу комуни» [8, с. 323]. Чекіст -  
це сотні розстрілів, це хиже навколо, це «дійсність 
як зграя голодних вовків» [8, с. 337].

Щоб подолати амбівалентність і довести свою 
«справжність» як чекіста, герой змушений 
вибудувати систему самовиправдань і пояснень, 
вчинити страшний злочин -  матеревбивство, але 
дорога, яку він обирає, веде у нікуди, це шлях не 
до гармонії «голубих озер загірної комуни», а до 
чорної безодні і спустошення людської душі.

Отже, М. Хвильовому судилося показати один 
з найскладніших переходових періодів української 
історії, і випередити свій час. Він, романтик, був 
справжнім вісником у сфері моральній і художній, 
через нетрадиційне мовлення апелював до 
людського сумління, до вічних заповітів 
доброчинності і любові, водночас розуміючи, що 
суперечності буття, егоїзм і політична
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заангажованість бувають сильнішими за здоровий 
глузд, а через те інколи і сам лихим стихіям 
протиставляв сильну волю людей, які вперто 
прямували до «загірних комун».
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