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Творчість В. Винниченка-драматурга не можна назвати типовою. Вона зросла на специфічному 

ґрунті тогочасного життя, власного дуже багатопланового досвіду та еклектично засвоєних 
політичних, економічних, соціальних ідей.

Дослідження у  сфері психології та психіатрії спричинили виникнення нової проблематики. Митці- 
сучасники В. Винниченка звертаються до аспектів підсвідомого, комплексів, фобій, психічних захворювань. 
Для п ’єс В. Винниченка характерні трагічні фінали, в основі яких лежать невідповідності між 
внутрішнім самоусвідомленням та тендерним суспільним статусом, на межі зіткнення чоловічих та 
жіночих прагнень, а також через аспект спадковості, під яким розуміємо і — у вузькому розумінні — 
спадкові хвороби, і — у глобальному — давні, тваринні чи первісні інстинкти.

Герої В. Винниченка і його сучасників ведуть боротьбу із власною сутністю у будь-якому її вияві. 
Однією із причин загострення цієї боротьби є процес болісного самопізнання, крізь який проходять як 
герої, так і автор. Із проблеми спадковості вичленовуємо проблему спадкоємності, згідно якої люди
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сприймаються як продукти свого часу, наслідують стиль поведінки інших. Також цю проблему можна 
розглядати у плані патології, певної психічної хвороби

Ключові слова: контекст часу, психологічний та фізіологічний аспекти, фобії, спадковість, 
інстинкти, підсвідоме, ґендерні ролі, суспільна мораль, самопізнання.

Творчість В. Винниченка-драматурга не 
можна назвати типовою. Вона зросла на 
специфічному ґрунті реалій тогочасного життя, 
власного дуже багатопланового досвіду та 
еклектично засвоєних політичних, економічних, 
соціальних ідей.

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

В. Винниченко стоїть поряд із сучасними 
йому європейськими драматургами, яких можна 
назвати зачинателями «ґендерного підходу» до 
зображення проблем дійсності. Дослідження у 
сфері психології та психіатрії спричинили 
виникнення нової проблематики: митці починають 
звертатися до аспектів підсвідомого, комплексів, 
фобій, психічних захворювань. Для п’єс 
В. Винниченка характерними є трагічні фінали, в 
основі яких лежать невідповідності між 
внутрішнім самоусвідомленням та ґендерним 
суспільним статусом, а також через аспект 
спадковості, під яким розуміємо і у вузькому 
розумінні -  спадкові хвороби, і у глобальному -  
давні, тваринні чи первісні інстинкти.

З. Фройд для поняття інстинкту застосовує 
термін «Воно». Говорячи про свідоме та 
підсвідоме, він вдається до такого порівняння: 
«Відносно Воно Я подібне до вершника, що 
повинен підкорити сили коня, котрі переважають 
його власні, але з тією різницею, що вершник 
намагається зробити це власними силами, а Я -  
запозиченими» [12, с. 432].

Проблеми спадковості письменник торкається 
у п’єсах «Мохноноге», що довгий час вважалася 
втраченою, та «Пригвождені».

У п’єсі «Мохноноге» цей аспект розкритий не 
так яскраво і трагічно, як в інших творах 
драматурга і його сучасників. Так, у драмі 
«Пригвождені» (перша назва її «Розіп’яті») 
основні колізії твору і трагедія центрального 
персонажа Родіона Лобковича виходять із 
проблеми спадковості, метафорично названою 
«поганою кров’ю». За допомогою цього 
В.Винниченко підтекстово показує крах ідей 
Родіона щодо пробного шлюбу, вільних стосунків. 
Суспільна мораль, мов погана кров, не приймає 
його до життя. Проблеми, що, на перший погляд, 
не пов’язані між собою, письменник приводить до

взаємодії: герой виношує ідеї нової моралі, аби не 
повторити помилки минулих поколінь, створити 
нове суспільство, проте спадкова хвороба (ніби 
«мохноногий» спогад про батьків) не дозволяє 
йому жити далі, адже це стане причиною 
народження дегенератів. Подібної ж думки 
дотримується і Любов Гощинська із драми Лесі 
Українки «Блакитна троянда»: «О, той, кому 
загрожує ся страшна хвороба, не повинен би 
дружитися, се просто злочин!» [11, с. 16]. 
Драматург у типовий для себе спосіб розв’язує 
проблему твору: Родіон іде з життя, випивши 
отруту.

Леся Українка у драмі «Блакитна троянда», в 
якій герої також є носіями нової моралі, так само, 
як і В. Винниченко, вдається до трагічної 
розв’язки: спадкова хвороба призводить до
самогубства головної героїні. А у драмі Г.Ібсена 
«Ляльковий дім» дана проблема розкривається не 
на прикладі головних персонажів: доктор Ранк, 
хворий на туберкульоз спинного мозку внаслідок 
аморального способу життя його батька, відзначає 
гірку іронію своєї долі: «Моєму бідному
невинному спинному мозку доведеться сплачувати 
рахунки веселого офіцерського життя мого 
батька!» [5, с. 416]. Цей аспект можна простежити 
на прикладі реплік Нори і Ранка про те, що батько 
лікаря полюбляв смачні наїдки та напої, а відлуння 
цього прийшлося на хребет того, хто й краплі з 
того не скуштував [5].

Спадковість, що проявляється не на 
фізіологічному, а на психічному рівні, 
спостерігаємо у іншому творі Г.Ібсена -  
«Привиди». Розплатою за гріхи батька є 
перспектива божевілля Освальда, який, як і герої 
В.Винниченка і Лесі Українки, є носіями нової 
моралі (про це свідчать його розповіді про життя 
молодих художників у Парижі). Життя 
Лобковичів-старших і Алвінгів-старших є не чим 
іншим, як «замаскованим проваллям» (кажучи 
словами пастора Мандерса), що «поглинає життя 
нащадків», а «дисгармонія обертається трагедією» 
[7, с. 188], адже тлумачення людської природи 
особливо гостро постає за умови наявності у 
героїв твору певних відхилень: «У мені сидить 
щось віджиле -  схоже на привиди, яких я ніяк не 
можу позбутися, -  каже фру Алвінг пасторові 
Мандерсу. <.. .> У нас озивається не тільки те, що 
перейшло до нас у спадок від батька-матері, але 
нагадують про себе і всякі віджилі поняття, 
вірування <...>. Все це вже не живе в нас, але все- 
таки сидить ще так міцно, що його не позбутися» 
[5, с. 493]. Це перегукується із словами Дмитра 
Бутенка («Мохноноге») про боротьбу зі своїм 
єством: «Поглянь, у мене посивіли скроні. Ти не 
знаєш, скільки я пережив, яких нелюдських зусиль
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мушу докласти, аби втримати на ланцюгу це 
темне, лихе, люте, що сидить в мені» [3, № 4-5, 
с. 12], «я щосили прагну перебороти себе, здолати 
нице, гидке в собі» [3, № 6-7, с. 52].

У драмі «Мохноноге» проблема спадковості 
розглядаєтся не у плані патології, певної психічної 
хвороби (як у «Пригвождених»), і саме це робить її 
винятковою серед інших творів письменника: 
відносно щасливий фінал (не летальний), немає 
згадок про тяжкі хвороби, проте це не знижує її 
вартості, адже розвиває в читача навички читати 
між рядків, уловлювати авторський підтекст.

Проблему спадковості автор розкриває на 
прикладі головного героя Дмитра Бутенка і його 
дядька Панаса Павловича. По-перше, вони обоє 
літератори, по-друге, персонажі осмислюють 
непотрібність своєї праці, невідповідність між 
словом і ділом, силу інстинктів. На прикладах 
образів споріднених людей драматург доводить 
незмінність природи:

«Дмитро. ... Природи своєї змінити
неможливо! А якщо неможливо, то до біса все, 
навіщо дурня клеїти. ... Сам бачу! Пишу одне, а 
робити цього не можу. А якщо ж так, то яка тут 
перемога над собою, самостворення та інша дурня, 
про яку я так упевнено пишу?» [3, № 4-5, с. 14].

«Панас Павлович. Інтелектом, розумом 
злітаєш бозна-куди, світ перевертаєш. Он в книгах 
тих чого тільки нема, найбільш моральні, 
якнайшляхетніші думки, талановиті, либонь з 
вогнем і щирі, а ... життя ... звичайнісіньке, 
підленьке, гидке. І ніжки товаришам підставляв, і 
перо своє продавав» [3, № 6-7, с. 39].

Подібна сцена має місце у п’єсі Г.Ібсена 
«Привиди», де фру Алвінг з жахом вловлює у 
голосі сина батькові інтонації. У «Мохноногому» 
герої майже дослівно повторюють одну й ту ж 
фразу, що слугує своєрідним обрамленням для 
«війни» головного героя з власним єством (або, 
кажучи словами З. Фройда, зі своїм Воно), адже 
вибух його з приводу непокори дружини 
залишається «поза кадром». Пристрасні промови 
про розбіжність між словом і ділом починають і 
завершують представлену у творі боротьбу героя 
за родинне щастя. Остання пристрасна сцена у 
драмі прогнозує родинне щастя Бутенків, яке, 
проте, не є безхмарним.

Спорідненість між дядьком і небожем у п’єсі 
«Мохноноге» вловлюється і на рівні портретних 
характеристик (ремарки), в яких автор реалізує 
свої здібності живописця. Як зазначає Г. Костюк, 
видно, яка в його описах «складна гра кольорів і 
відтінків, як багато в них ритму, фарб, 
перспективи і сонця. Усе це аж проситься на 
полотно митця -  маляра, тож нічого дивного нема 
в тому, що письменник з таким відчуттям 
кольорів, перспективи і сонця брався час від часу 
за пензель» [6, с. 2]. Ремарки у драмах 
В.Винниченка набувають значення позасюжетних

(антиципаційних) та сюжетних (портрет, інтер’єр і 
визначення характерів героїв) елементів. Це можна 
простежити у портреті Панаса Павловича: 
«Рудувато-сивий, з розкішною, широкою бородою. 
<...> Говорить голосно та повільно, погладжуючи 
бороду та дивлячись з-під пенсне, трохи задерши 
голову вгору. Не дослуховує співрозмовника та 
говорить про інше. Під очима сині кола, колір 
обличчя хворобливий, сірий» [3, №4-5, с. 22]. У 
портреті Дмитра Бутенка можна побачити багато 
подібних рис: «Років 34, міцний, важкий,
незграбний, але не повільний. Голова велика, з 
великим лобом та глибоко посадженими очима, 
часто дивиться з-під лоба, вперто й важко, мов 
бик, схиливши голову. Волосся руде, густе, носить 
бороду, також руду, але підстрижену. Дуже 
нестриманий, експансивний, у виявленні почуттів 
буйний та запальний до самозабуття. Поряд з 
грубістю може бути надзвичайно ніжним. Тоді 
обличчя ніби прояснюється, світліє та стає 
привабливим» [3, № 4-5, с. 11].

Вплив спадковості спостерігається як на 
прикладі зовнішньої схожості, так і в стилі 
поведінки. Не дарма ж  В. Винниченко порівнює 
свого героя з биком, говорить про те, що Дмитро 
може мінятися на очах і різко переходити від 
дикості до ніжності.

Не випадково письменник акцентує увагу на 
ви результатом згубного впливу пристрастей. 
Герої В. Винниченка (Панас Павлович) та 
Г. Ібсена (доктор Ранк) стоять на порозі смерті, 
зсередини їх знищує смертельна хвороба, але 
перший пожинає результати власного життя, а 
другий відповідає за гріхи батька. Зовнішня 
схожість дядька і небожа у «Мохноногому» цілком 
виправдана символічно: Панаса Павловича на 
основі прийому перспективи можна розглядати як 
орієнтовне майбутнє Дмитра за умови, якщо той 
не приборкає самого себе.

Проблема спадковості частково
трансформується у проблему спадкоємності: 
персонажі є продуктами свого часу, вони 
наслідують стиль поведінки інших. Це й 
простежується на прикладі Тетяниного брата 
Базиля. Незважаючи на те, що зовні він абсолютно 
не схожий на Бутенка і Панаса Павловича, хіба що 
автор зазначає, що обличчя в нього «добре, 
неврастенічне, але без занепокоєння, збудженості» 
[3, № 4-5, 4]. Це свідчить про його внутрішню 
боротьбу зі своїм «мохноногим», але нападів 
агресії в нього не буває не через контроль над 
власним «мохноногим». Базиля, як і Дмитра, 
цікавлять ідеї самостворення особистості. 
Персонажі творів В. Винниченка стоять перед 
розкриттям своєї суті, що може бути 
витлумаченим як візії власного «я» письменника: 
драматург, як син свого часу, задумувався над 
проблемою взаємодії у людині сил природи, 
інстинктів, із цивілізацією, культурою,
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суспільними умовами. Письменник показує 
людину кінця ХІХ -  початку ХХ століття 
розгубленою через власну сутність, людину, яка 
соромиться власної сутності, яка призводить до 
надмірного захоплення новомодними віяннями, 
страхом перед самим собою. Тому й Базиль просто 
«втягується» у дужий потік нової філософії, нової 
моралі, нової релігії.

Питання про нове світобачення цікавить і 
героїв п’єси «Блакитна троянда» Лесі Українки: 
«Наше бідне покоління скільки вже ганьби 
прийняло за необачність, егоїзм, що нарешті 
задумало поправити свою репутацію і поставило 
ребром питання про спадковість. Се, панове, варте 
давньої християнської філософської моралі. Закон 
причинності, спадковість, виродження -  от наші 
нові боги» [31, с. 17].

У п’єсі «Мохноноге» не йдеться про будь-яку 
психічну хворобу чи патологію, а героїня Лесі 
Українки говорить про боротьбу із самою собою 
майже тими словами, що й Дмитро Бутенко: «Я не 
того боялась, що навколо мене, а того, що в мені» 
[11, с. 59].

Різні аспекти інстинктів можна розглянути на 
основі протиставлення образів п’єси 
«Мохноноге»: Бутенко -  Суховій, Тетяна -  
Варвара, Базиль -  Петрусь, і окремо, як 
уособлення «чарівно-прекрасного» (за словами 
В.Гуменюка) [4, с. 228], стоїть Ялинка. Бачимо, що 
навіть «наймення персонажів тут далеко не 
випадкові» [4, с. 229]. Наприклад, Суховій, мов 
смертоносний пустельний вітер, несе за собою 
лише прикру зневіру.

Маргінальний стан Базиля підкреслюється 
іншими героями п’єси, зокрема, Ялинкою: «Ви 
адвокат, публіцист, колишній революціонер, ви в 
картах шукаєте переживань?» [3, № 4-5, с. 5] 
(Виділення курсивом моє. -  О.К.). Дівчина 
підкреслює, що Базиль не знаходить собі місця в 
житті. Важливим у процитованій фразі є слово 
«колишній», адже ні сам Базиль, ні інші герої 
жодного разу не зазначають нічого щодо його 
теперішнього стану. Петрусь же намагається 
поєднати «життя за ідеєю, за розумом -  з життям 
за логікою тіла, тобто за афоризмом В.Вересаєва, -  
«живого життя» [10, с. 33].

Дмитро, як і Петрусь, хоче жити і за логікою 
тіла, і душі, адже він (Дмитро) не зрікається своєї 
природи. Ось як він пояснює це Тетяні: «Краще 
допоможи мені. Допоможи перемогти це ... 
мохноноге, стародавнє, темне. Не зневажай його, 
адже у всіх воно, Таню, є, у всіх, навіть у тебе» [3, 
№4-5, с. 13]. Дмитро пише книгу, аби справити 
враження на дружину.

На прикладі Ялинки спостерігаємо перемогу 
«не «мохноногого», а чарівно-прекрасного, теж 
закладеного природою в людському єстві» [4, 
с. 228].

Найцікавішим образом у цьому відношенні є 
Тетяна Бутенко. На її прикладі простежується 
вплив «мохноногого», але лише «тваринної», 
«живої» його сторони (на відміну від звірячих 
проявів її чоловіка): це жінка, мати і людина. 
Доречно розглядати цей образ у контексті інших 
жіночих образів В.Винниченка та його сучасників. 
Вона (Тетяна) виступає за повнокровне емоційне 
життя, яскравим свідченням чого є дискусія про 
«безумство хоробрих»:

«Варвара. Я в жодні ігри не граю, взагалі. А 
тут навіть вважаю нечесним користуватися вашим 
... не знаю навіть, як назвати.

Тетяна. Це називається, Варваро, якщо й 
безумством, то безумством хоробрих!» [3, № 4-5, 
с. 24].

Тетяна прагне реалізуватися як мати, як жінка 
і як людина. Хоча діти цієї родини жодного разу 
не з ’являються перед читачем (і глядачем), усе ж з 
реплік героїні видно, що вони завжди присутні в її 
думках. Три складових іпостасі Тетяни (мати, 
жінка, людина) тісно й нерозривно поєднані. 
Прагнення реалізуватися у якості матері може 
стати на заваді поклику серця героїні, бо майже всі 
герої В. Винниченка прагнуть жити повнокровним 
життям. А діти «прив’язують» жінку-матір до 
чоловіка, навіть якщо почуття між подружжям уже 
згасли. Повнота життя у розумінні героїні -  її 
реалізація як матері й жінки, або ж  матері й 
коханої. У зв’язку з цим можна звернутися до 
праці О. Вайнінгера «Стать і характер» [1], що 
виділяє два домінуючих жіночих типи -  матір та 
повію. Але, відзначає німецький психолог, «варто 
відзначити, що не лише продажна жінка належить 
до типу повії; до нього можна зачислити і багатьох 
так званих шляхетних дівчат та заміжніх жінок, 
навіть таких, що не зраджують у шлюбі; вони не 
роблять цього не тому, що не було нагоди, а 
просто тому, що самі не хотіли заходити так 
далеко» [1, с. 229]. Дослідник говорить і про 
проміжну форму між матір’ю, для якої головне -  
діти, та повією, для якої головне -  чоловіки, чи 
навіть і один чоловік, -  «кохана». Саме такою є 
Тетяна Бутенко -  вона не уявляє свого життя без 
дітей і без чоловіка, якого щиро кохає. Символом 
своєрідного зв’язку між подружжям є книга, яку 
пише Дмитро. Але «паралельно розвивається 
небезпечна гра Тетяни із Суховієм. Ця гра 
несподівано для Тетяни доходить до сексуального 
зв’язку, після якого ця цнотлива жінка почувається 
вкрай ніяково, намагається, але ніяк не може 
переконати себе, що мала право на такий крок» [4, 
с. 219]: «Він надав мені цілковиту свободу. Ми 
чужі. Я йому нещодавно казала це... Але ... Але ж 
я зовсім не хотіла і не думала, що ...» [3, № 6-7, 
с. 24]. Вона прагнула кинути виклик суспільству, 
але домоглася лише докорів сумління, це свідчить 
про те, що Тетяна належить саме до проміжного 
типу жінок: вона піклується про дітей, по-
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справжньому кохає свого чоловіка, а будь-як 
фізична близькість без почуттів викликає у неї 
огиду.

Слова О.Вайнінгера івучать з уст Рити 
(«Чорна Пантера та Білий Медвідь»): «Всякій 
проститутці сім’я гидка» [2, с. 287]. Ці слова 
стосуються Сніжинки, що обирає Корнія-митця і 
прагне вбити Корнія-батька: «Ну, не стане на світі 
шматочка м ’яса, яке кричить, робить неестетичні 
речі і ... і в ’яже людей» [2, с. 292].

Тему материнства В.Винниченко порушує як 
у драматичних («Закон», «Пригвождені», «Чорна 
Пантера і Білий Медвідь»), так і в прозових творах 
(«Записки Кирпатого Мефістофеля»), Найбільш 
яскраво цей аспект виявляється у «Чорній 
Пантері». В. Панченко зазначає, що і над Корнієм 
«мохноногі» інстинкти мають владу [7, с. 191]. 
Проте характер цього «мохноногого» (адже носієм 
його є саме Рита -  «Чорна Пантера») чітко 
проглядають у наступних репліках Корнієвої 
дружини:

«Корній (одводячи їй голову). Обережно, 
Рито, ти його душиш...

Рита. Я?! Я душу?! О-о! А ти бачив, як кішка 
носить в зубах кошенят? Я малою завжди 
однімала, думала, що вона їх задушить. От так і я 
душу... (Припадає до сина). ... Ти моє кошеня... ти 
моє ведмежа маленьке... Ох, у мене серце 
розірветься!» [2, с. 304].

«Мохноноге» тут дивиться на читача не 
звірячими, а людськими очима, адже на прикладі 
Рити простежуємо втілення загальнолюдських 
моральних засад першочерговості життя, дитини, 
родини. Яскраво тема материнства виступає й у 
п’єсі «Закон», і в результаті перемагають ті ж 
інстинкти. Проте у цьому творі автор проводить 
думку про те, що, намагаючись позбавити когось 
певного права (у творі це право бути матір’ю), ти 
позбавляєш цього і себе.

Таким чином, у центрі творів драматург 
ставить проблему природності людини у 
фройдівському її розумінні, виділяє основні

конфлікти, що слідують з цієї проблеми, і вирішує 
їх за допомогою експериментування з 
персонажами, художніми моделями і типами. 
Володіючи прозорливим оком та аналітичним 
розумом, В. Винниченко подібні типи ставить у 
різні ситуації, даючи змогу побачити варіанти 
«самореалізації» ідеї та її аспектів у поєднанні з 
різними долями і особистостями.
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