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Жіночі образи-характери драматичних творів є своєрідним відображенням прихованих порухів душі і 

бажань письменника, другою частиною його єства. Жіночі образи, розглянуті в контексті літератури 
того часу, дають змогу дати високу оцінку спостережливості і прозорливості автора-чоловіка, що зумів 
надзвичайно точно і психологічно тонко передати найтонші порухи жіночої душі.
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Володимир Винниченко стояв на вістрі 

проблем свого часу і тому значного місця у його 
п’єсах надано жінкам, проте не як біологічним, а 
як тендерним постатям. Адже сексуальна 
революція початку XX століття, відкриття 
Фройдом теорії психоаналізу спричинили і до 
значних суспільних зрушень, у яких жінка починає 
відігравати все вагомішу роль.

Жіночі образи зустрічаються в усіх творах 
Володимира Винниченка, причому, мають в них 
значне смислове навантаження, показані в 
динаміці: автор досліджує процес розвитку їх 
характеру та життєвої позиції. Крім того, п’єси 
Винниченка мали епохальне значення, адже 
змінювали уявлення про усталені норми поведінки 
та моральні цінності.

Творчість Винниченка-драматурга не можна 
назвати типовою. Вона зросла на специфічній 
ґрунтовій суміші з реалій тогочасного життя, 
власного дуже багатопланового досвіду та 
еклектично засвоєних політичних, економічних, 
соціальних ідей. Оцінка її (творчості) коливалася 
від позитивної (Курбас, Станіславський) через 
неоднозначну (Чикаленко, Горький) до негативної 
(Євшан, Маланюк).

«Із забуття у вічність» Винниченко зробив 
крок в кінці 80-х років XX сторіччя. 
М. Жулинський, П. Федченко, JI. Мороз,
В. Панченко, В. Марко та інші аналізували основні 
аспекти творчості цього непересічного автора. 
Оскільки масив художніх текстів значний, є 
велика за обсягом епістолярна та щоденникова 
спадщина, і все, до кінця, глибоко й досконало 
проаналізувати неможливо, то літературознавче 
опрацювання доробку письменника
продовжується.

Цікавою з точки зору дослідника є проблема 
жіночих образів драматургії Винниченка. Саме ця 
проблема, на наш погляд, як хромосомний набір

людини, увібрала в себе основні риси, переваги й 
вади, погляди та переконання, щастя й трагедії 
автора.

Працюючи на зламі століть, Винниченко став 
одним з небагатьох письменників чоловічої статі, 
які зробили спробу проникнення в глибини 
жіночої душі та відображення побаченого 
засобами художнього слова.

Наш земляк стоїть поряд із Гауптманом, 
Ібсеном та іншими сучасними йому 
європейськими драматургами, яких можна назвати 
фундаторами того, що зараз у літературознавстві 
називають «тендерним підходом» до зображення 
проблем дійсності, а саме аналіз проблем і образів 
твору не з точки зору їх біологічної статевої 
приналежності і притаманних їм рис характеру і 
способу поведінки, а з огляду на їх соціостатеві 
ролі (які і є гендером).

Проте необхідно наголосити, що мистецтво є 
процесом творення особливого світу, що почасти 
розкриває приховані прагнення автора, його 
сублімовані бажання. Тому героїв творів 
Винниченка можна розглядати як носіїв його ідей, 
переконань, уподобань, віддзеркалення подій з 
особистого життя письменника, психічних 
комплексів автора.

Чоловіче й жіноче у творах Винниченка і в 
самому його єстві подібні до доктора Джекіла та 
містера Хайда із твору Р.-JI. Стівенсона, 
уайльдівського «Портрета Доріана Грея». У 
драмах простежується бінарна опозиція «автор- 
образ», тому дослідження набирає вигляду, як 
дослідження дуалізму в тому плані, що автор -  
чоловік, а його alter ego -  іноді жінка в п’єсі.

Заздалегідь відомо, що Винниченко у своїх 
п’єсах є дещо епатажним. Втім, такий підхід до 
творчості дає цікавий результат, який викликає 
обов’язкову реакцію читача і глядача. Вони (п’єси) 
нагадують трошки хибний малюнок, дещо не так
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складену мозаїку, до яких мимоволі тягнеться рука 
з намаганням щось підправити.

Патріархальні традиції суспільства завжди 
обмежують процеси самоідентифікації та прогресу 
суспільства і найбільшого удару завдають по 
найбільш вразливій його частині -  по жінці. 
Проблема жінки і її статусу загострюється в кінці 
ХІХ -  на початку ХХ століття. Саме тоді виходять 
твори Ольги Кобилянської, Лесі Українки, Наталі 
Кобринської та інших письменниць, що 
започаткували феміністичний погляд в українській 
літературі. Друга хвиля зацікавлення цією 
проблемою припадає на середину 80-х років ХХ 
століття. Цікавим є погляд літературних 
досліджень В. Агеєвої, Т. Гундорової,
Н. Зборовської. Починаючи з феміністичного 
погляду і аж до сучасного природного ґендерного 
підходу, існує дві точки зору на сутність жінки у 
суспільстві: так званий патріархальний і так 
званий модерний.

На практичному рівні один й інший тип 
мають право на існування. Проблеми 
починаються, коли, утверджуючи один, 
заперечується інший, замість розмаїття 
утверджується одноманітність. Через це доцільно 
співвідносити наукову врівноваженість у цій 
непростій і вічно актуальній проблемі.

Проблема жіночої емансипації наявна і в 
творах Володимира Винниченка. Розглянемо цю 
проблему на прикладі п’єси «Мохноноге» у 
зіставленні з іншими творами письменника та його 
сучасників. При розгляді варто знову ввести 
своєрідний поділ прагнень його героїнь: мати, 
жінка, людина. Проблема материнства була щойно 
розглянута, але своєрідні проблеми реалізації 
жінки як матері і як людини нерозривно пов’язані. 
На рубежі століть жінка прагне «внутрішньо 
дорівнятися до чоловіка, досягти його духовної та 
моральної свободи, його інтересів, його творчої 
сили» [1, с. 69], адже протягом віків її 
переконували, що вона -  істота другого сорту, 
навіть не людина. Крім того, навіть психологи, 
досліджуючи чоловічі та жіночі риси характеру, 
стверджують, що «у жінки немає жодної потреби і 
відповідно до цього здатності до емансипації. Всі, 
що справді прагнуть емансипації, всі відомі та 
духовно видатні жінки завжди виявляють численні 
чоловічі риси характеру» [1, с. 69].

У п’єсі «Мохноноге» жіноча емансипація 
втілена у постаті Ялинки. Вона по суті є самим 
результатом, а сам процес становлення нової 
жінки яскраво висвітлений в образі Тетяни 
Бутенко. Адже спочатку, ніби з передісторії твору 
(з уст дійових осіб), можемо здогадатися, що до 
певного часу вона була «зразковою» дружиною: 
безмовною, бездумною... Знову звертаємося до 
зіставлення Винниченкових та Ібсенових героїв. 
Подібні метаморфози, така ж еволюція характеру 
спостерігається і на прикладі Нори Хельмер

(«Ляльковий дім»). У Ібсена простежуємо і 
систему поглядів щодо становища жінки у 
тодішньому суспільстві: вона виховувалася із 
упевненістю, що вона лялька. Звертаючись до 
типології Вайнінгера, можна запровадити не лише 
психологічний, а й суспільно-рольовий аспект 
визначення жіночих типів. Ось як Нора говорить 
про своє життя до і після одруження: «Коли я 
жила вдома, з татом, він викладав мені усі свої 
погляди, і виявлялося, що я маю ті ж самі; якщо я 
думала по-іншому, то приховувала це, -  йому б це 
не сподобалося. Він називав мене своєю 
донечкою-лялечкою, забавлявся мною, як я своїми 
ляльками» [5, с. 447]. «Мене поїли, годували, 
одягали, а моєю задачею було розважати,
забавляти тебе...» [5, с. 448]. З назви твору
«Ляльковий дім» бачимо, що ляльковість,
штучність не є природними для жінки. Автори (як 
Ібсен, так і Винниченко) доводять безглуздість 
теорій про жінку як істоту другого сорту. Знову 
постає питання про тваринність/звірячість: 
«мохноногим» у цьому контексті виступає 
прагнення жінки бути повноцінним членом 
суспільства. Тому у зв’язку з цим виділяємо 
конфлікт між природною потребою жінки і 
«мохноногими» суспільними традиціями, що 
перешкоджають її реалізації як особистості.
Емансипацію у цій ситуації розуміємо не лише як 
перехід жінки в нову якість як істоти соціальної, 
що може брати участь у суспільних зрушеннях. 
Такою, зокрема, є Софія Сліпченко із драми «Між 
двох сил». Її непевність щодо політичної 
приналежності яскраво доводить ту думку, що 
жінка може бути політично-активним і політично- 
грамотним членом суспільства. Крім того, ця 
політична непевність, а саме роздвоєння між 
національною і більшовицькою ідеями, відображає 
мрії Винниченка створити певну суспільну утопію. 
Про це яскраво свідчить «Конкордизм». Також 
утверджується образ жінки-господаря свого життя, 
що може самостійно приймати рішення. 
Прикладом останнього є вже згадуваний зв’язок 
Тетяни Бутенко із художником Яковом Суховієм: 
на першому місці тут стоїть не симпатія і навіть не 
фізичний потяг, а лише бажання довести світові і 
самій собі, що вона і тільки вона сама може 
вирішувати свою долю. Ці ж ідеї, але більш 
обдумані й розвинуті несе в собі і героїня іншої 
драми Володимира Винниченка -  Калерія 
Прокопенкова із п’єси «Пригвождені». Вона і 
Родіон Лобкович стоять на де в чому 
революційних позиціях щодо пробного шлюбу, 
проте трагедія стає на заваді щастя закоханих. Але 
подібно до Ялинки у «Мохноногому» Кіля є 
своєрідним результатом емансипації. Такі ж риси 
притаманні і Любові Гощинській (Леся Українка 
«Блакитна троянда»), подібним є і фінал твору. 
Але «хвора кров батьків» у цьому контексті 
набуває певних символічних ознак: хворі традиції

67



Випуск 142 Серія: філологічні науки  Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

колишніх поколінь не дають розвиватися новим 
ідеям.

Яскравим прикладом самого процесу 
емансипації є Настасія Лобкович, що, з одного 
боку, прагне бути незалежною від чоловіка, сама 
хоче виховувати свого сина, проте, з іншого боку, 
готова на жертви заради нього -  бути приниженою 
і розтоптаною. Вона «пригвождена» до шлюбу:

«Настасія. Я вірю, Євгене, даю слово, вірю! 
Але чи можеш ти змінитися? Я цього не вимагаю, 
не вимагаю. Бог з тобою, будь таким яким ти є. 
Але ж не вимагай і від мене, щоб я змінилася. Це 
неможливо. І через те, коли все знов почнемо так, 
як ішло спочатку, то знов прийдемо до цього 
самого. Так от, я кажу, може, краще далі вже йти? 
Щоб розчарування не вийшло?

Вовчанський. Так. Розчарування. Правда: 
старого не вернути і змінити себе не можливо. 
Правда? Так для якого ж біса нам жити разом, 
спитатися?!

Настасія. Для сина, Євгене» [2, с. 448-449].
Мати у ній перемагає жінку, особистість, 

проте, коли Вовчанський їй не вірить і вимагає 
вексель як запоруку її покірності, вона не
витримує. Адже чесна людина вимагає чесності і 
вірності слову в оточуючих. У результаті 
особистість перемагає матір. Проте не можна 
погодитися із класифікацією Отто Вайнінгера [1], 
що поділяє всіх жінок на два типи -  мати і повія, 
бо в Настасії перемагає щось третє -  людина із 
власною гідністю. Отже, Настасія Лобкович і 
Тетяна Бутенко є ілюстраціями процесу
становлення жінки-особистості у суспільстві.

Інна Мусташенко із драми «Закон»,
незважаючи на те, що єдиною її метою є дитина, 
щаслива родина і щастя чоловіка, також де в чому 
є «революціонеркою», адже вона порушує
«закони» моралі, усталені традиції.

«Бунт проти «старосвітщини», яким 
позначена атмосфера українського літературного 
життя на рубежі століть, цілком відповідав 
умонастроям письменника» [7, с. 155]. Саме тому 
вже зараз можна зробити певний попередній 
висновок щодо ставлення драматурга до ролі 
жінки в сучасному суспільстві, до норм, які в 
ньому панували. Однією з таких норм було (і 
подекуди залишилося до цього часу) те, що 
традиції схвалюють чоловічу полігамію (отже, 
дають йому своєрідний дозвіл на зраду), щодо 
жінок суспільство настроєне абсолютно не 
толерантно. Так у драмі «Закон» Інна Мусташенко 
просить чоловіка про зраду: «... Я дозволяю тобі 
цю зраду. Я сама прошу тебе за це» [2, с. 548]. 
Чоловікові все дозволено, він відчуває себе 
господарем, хазяїном будь-якої ситуації. Коли 
йдеться про жінку, Винниченко не одноразово 
наголошує, що «нова жінка» робить виклик 
старому суспільству, зраджуючи чоловіка 
(«Мохноноге»), стаючи повією («Чорна Пантера та

Білий Медвідь») тощо. Проте письменник разом з 
тим доводить, що для жінки полігамія не є 
природною, адже, як вже було зазначено раніше, 
Тетяна Бутенко любить свого чоловіка, але 
зраджує його. Вона чинить у такий спосіб, аби 
довести свою незалежність, хоча від цього і 
страждає. Рита Каневич є своєрідним 
революціонером суспільного мініладу (власної 
родини), але її повстання мало що змінюють. 
Героїня саркастично окреслює новаторські 
тенденції світу, в якому живе: «Яке новаторство 
ще заводять? Може, щоб мужчини родили дітей, а 
женщини жили з полюбовниками?» [2, с. 297]. Ця 
фраза свідчить про те, що Рита не погоджується із 
сучасним їй суспільним ладом і прагне 
перебудувати його, змінивши ролі чоловіків та 
жінок, аби перші відчули всі «переваги» життя 
других. Але чоловіцтво миттєво реагує на цей 
напівжарт, причому, у цій реакції присутній 
певний страх:

«Штіф. Ха-ха-ха! О, я був би першим 
ворогом таких «новотворів» [2, с. 297].

Характерним є те, що подібні «теорії» 
виголошуються Ритою, коли вона покинула Корнія 
і майже стала повією. Таким чином, письменник 
показує, що повія має право на те, на що не має 
права жінка, що живе заради родини і дітей. Також 
він не раз доводить, що сучасне йому суспільство 
дозволяє чоловічу зраду.

Як і у випадку з Тетяною Бутенко, Рита 
страждає через це, але не спиняється: не лише 
заради Лесика, а й для того, щоб кинути виклик 
чоловічому світу.

Таким чином Винниченко розглядає 
патріархальну свідомість жінки як стан, коли 
природні прагнення приглушуються суспільними 
умовностями. А проблема жіночої емансипації у 
творах Винниченка лише частково вирішується на 
користь представниць слабкої статі. Жінка кидає 
виклик суспільству певними вчинками, але, по- 
перше, її дії не завжди збігаються з її бажаннями і 
тому призводять до внутрішньої дисгармонії; по
друге, суспільство не дає їй можливості бути 
водночас матір’ю та особистістю, по-третє ж, 
жінка є залежною від чоловіка з огляду на 
суспільні закони.
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