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У  статті розглядаються особливості організації часопросторовихзв’язків в оповіданні В.К. 

Винниченка «Темна сила» та їхнє значення для розуміння ідейного змісту твору.
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У  формуванні цілісного уявлення про творчість письменника важливим є вивчення створеного ним 
хронотопу, адже організація часопростору впливає на ідейно-художню специфіку тексту На межі світу 
автора і реальності утворюється художній простір оповідання, що є виразом світовідчуття 
письменника. Хронотоп — це особливе поєднання та взаємозв ’язок просторових і часових характеристик у 
літературному творі. Час ніби переходить у простір, поєднуючись, вони створюють своєрідний 
фундамент розвитку подальших подій.

Художній простір в оповіданні «Темна сила» не лише фон, на якому розгортається дія, він визначає 
поведінку та вчинки героїв. Отже, зовнішній простір впливає на внутрішній простір героїв, тобто на їх 
свідомість.Особливості організації часопростору у  В. К. Винниченка пов’язані з кольором як емоційно- 
експресивним засобом художньої конкретизації. Особливо частотним є сірий, що відбиває внутрішній 
душевний стан героїв. Смислового акценту набуває така деталь хронотопу як вікно. У  контексті твору 
вікно для героїв — це символ надії, можливість розширити зовнішній простір та зв’язатися з ним. 
Художній простір оповідання підпорядкований авторській ідеї відтворити реалістичний час і пояснити 
почуття, рефлексії героїв. Час і простір формують образ світу, представлений у  творі.

Ключові слова: хронотоп, часопростір, художній простір, зовнішній простір, внутрішній простір, 
закритий простір, відкритий простір, художній час.

Проблема часу та простору постійно 
перебуває в центрі уваги літературознавців. 
Своєрідності організації хронотопу присвячені 
роботи О. Потебні, М. Бахтіна, Ю. Лотмана, 
Д. Лихачова, В. Шкловського, Ф. Федорова, 
Л. Шевченка, Н. Копистянської тощо. У своїх 
працях вони звертають увагу на те, що хронотоп 
відіграє значущу роль у побудові індивідуально- 
авторської картини світу і є композиційним 
стрижнем твору. Дослідження художнього 
простору і часу надає змогу побачити внутрішню 
єдність твору, зрозуміти його підтекст, 
особливості формування характерів героїв, 
виявити авторський кут бачення проблеми, адже 
художній простір твору є синтезом відбиття 
дійсності та світобачення митця. Зображення часу 
та простору пов’язане зі змістом твору, 
підпорядковане йому і разом з тим є своєрідною 
характеристикою індивідуального стилю 
письменника.

Велику роль в осмисленні ідейного змісту 
оповідання «Темна сила» відіграє організація 
хронотопу. Події охоплюють невеликий проміжок 
часу -декілька годин. Дія розгортається майже без 
зрушень у часі і просторі. Автор фіксує тільки 
фактичний матеріал, даючи право на коментар і 
емоційну оцінку читачу. Розповідь ведеться в 
теперішньому часі, що створює ефект присутності 
читача у творі. Часова категорія теперішнє, крім 
прямого, має ще й додатковий відтінок значення -  
страх: «страх, темнота, свинство», «треба
людиною бути, а не худобою, яка батога 
боїться»; «треба вирвати з себе страх, бо це 
сором».

Дім неволі символізує закритий та 
ізольований простір, але він не виступає символом 
захисту від зовнішнього ворожого світу. Навпаки, 
це помешкання вороже людям, які в ньому 
перебувають. І змальоване воно за допомогою 
негативних барв.

У такому хронотопі твориться внутрішній 
часопростір людини. Особливо значущими в 
цьому сенсі стають пісні арештантів, які 
допомагають звернутися до минулого, усвідомити 
теперішнє: «Ах, ти, доле, моя доле, безталанна ти 
моя... », «...і минають без надії молодії дні мої... ».
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Колір в оповіданні -  невід’ємна складова 
простору, адже це одна з форм художнього 
пізнання та ідейно-естетичного відображення 
дійсності. Він допомагає увиразнити ті чи ті 
просторові координати. Кожний колір створює 
навколо себе певне семантичне поле, певний склад 
думок письменника, оскільки, крім смислової та 
описової функції, кольори реалізують емоційну 
функцію, яка впливає на почуття людини і тим 
самим сприяє формуванню певного настрою. 
«Поняття про колір є багатоаспектним, оскільки 
воно містить у  собі весь комплекс накопиченої 
мовною спільнотою інформації про використання 
кольору з метою пізнання життєвого простору 
як комунікативно значущого засобу» [4, с. 92].

Художній простір оповідання Винниченка 
небагатобарвний: на початку переважає сірий 
колір: «а він, сей дім неволі, ся двоперхова 
домовина, сіра і брудна, байдуже приймає 
тужливу ласку сонця і мовчить»; «стоять собі по 
кутках дві сірі постаті»; «се розмовляють вже не 
арештант і вартові, а люди, звичайні люди, яких 
єднає щось таке, чого немає ні в сьому 
тюремному подвір ’ї, ні в сірих похмурих 
казармах...». Домінанта сірого кольору -  
буденність, невиразність, одноманітність. У 
Винниченка епітет сірий стає ще синонімом бруду, 
безнадії, неволі. Пронизливість твору сірим 
кольором свідчить про пригніченість 
внутрішнього стану героїв твору. За його 
допомогою письменник створює пейзаж 
скорботного заціпеніння, колір ніби несе 
одкровення про ворожнечу навколишнього світу.

У цьому просторі присутнє сонце, але й воно 
«сумно дивиться». Сонце тьмяне, не здатне 
прорватися крізь хмари. Тут «затишно і пишно» 
ростуть і дерева, липа і бересток, проте їхня краса 
лише контрастніше підкреслює журбу ув’язнених 
за волею. Синє небо, вільні хмаринки, «що 
пливуть собі кудись поза дім неволі», косі 
проміння сонця, іржаві ґрати, домінування сірого 
кольору -  усе це створює просторову систему і з 
негативним значенням. В. Винниченко широко 
використовує прийом антропоморфізації 
художнього простору: «задумливо зупинилось
сонце і сумно дивиться»; «а він, сей дім неволі, ся 
двоперхова домовина, сіра і брудна, байдуже
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приймає тужливу ласку сонця і мовчить». 
Навколишній світ нагадує у творі рухливу істоту, 
причетну до життя ув’язнених. Вільна природа -  
це необхідний фон, на якому повніше відчувається 
безрадісне життя арештантів, адже «синє» небо 
протиставляється постійній задушливій сірості 
сьогодення.

Центральне місце в структурі замкненого 
часопростору займає простір вікна: «заґратовані 
вікна»; «весь час боязко поглядають на вікно 
нижнього поверху»; «постаті в вікнах злегка 
ворушаться, повертають на спів голови». Вікно 
для героїв твору -  це символ надії, можливість 
розширити зовнішній простір та зв’язатися з ним: 
«вони ходять од вікна до вікна», «хутко 
простацька погроза вартового «по телеграфу» 
передається у  всі вікна, і постаті помалу 
оживають»; «виходять декілька конвойних і, 
задравши голови до вікон, теж пильно слухають 
«важного политического»».

Емоційно забарвлена лексика: «плюнь»,
«кричи», «щирий сум», «запальний гнів», «боляче і 
солодко» використовується для акценту на змінах, 
що відбуваються із замкненим хронотопом твору. 
Вікно, з якого лунають пристрасні слова 
арештантів про волю і сенс життя, стає ланкою, що 
єднає на якийсь час закритий простір ув’язнених 
та відкритий простір конвойних: «Покриків «не 
разговаривай», «довольнозевать» вже не чути, і 
видно, що се розмовляють вже не арештанти і 
вартові, а люди, звичайні люди, яких єднає щось 
таке, чого нема ні в сьому тюремному подвір ’ї, ні 
в сірих похмурих казармах, люди, які, здається, 
ось-ось розпаляться, накинуться на сі ґрати, 
рознесуть їх одразу і гордо підуть туди, де їх 
люблять і ждуть»; «і знов ангел правди зліта в 
подвір’я неправди, і не стає ні арештантів, ні 
конвойних».

Отже, динаміка внутрішнього світу 
арештованих зумовлює і динаміку хронотопу. У 
цьому випадку важливе співвідношення та 
взаємопроникнення закритого та відкритого 
хронотопів. Відразу змінюється і кольорова 
характеристика художнього простору. Починає 
простежуватися вкраплення яскравих фарб: «А 
слова, нові і дужі, як удари молота, гарні і 
вразливі, якпроміння сонця, вилітають із 
вікон...»; «і кожне слово сих блідих, патлатих 
людей, як  блискавка серед ночі, розриває темряву 
солдатського світогляду». Сонце тут уже не 
тьмяне, воно набуває сили і трактується як 
опозиція до безрадісного пейзажу в ’язниці. Стан 
тривоги, самотності, безнадії, який був властивий 
хронотопу на початку твору, замінюється 
оптимістичним сприйняттям світу, радістю: «а 
все-таки гарно жити», «...гарно ...Сонечко... і 
воздух...». Образ вартового, що повинен вселяти 
страх, раптом набуває несподіваних рис: 
«молоденький солдатик з  чистим, здоровим, як у

хлопчика, лицем і задертою дитячою губою, і 
схвильовано озирається на товаришів». І вартові, і 
арештанти відчули себе рівними людьми, 
земляками, братами: «Е, земляк! Плюнь, брате, на 
се!.. Багато є всяких приказаній, та не всі їх 
слухаються. Ось, наприклад, ясно, як день, що не 
можна, «не приказано» одним людям угнітати 
других...»; «Ех! І  на таких людей присилюють 
винтовки піднімать! -  з гнівом стукнувши об 
землю прикладом, скрикує вартовий і обводить 
поглядом конвойних»; «саратовець усміхається, 
усміхаються й другі солдатики, причому 
конвойний з дитячою губою кожного разу, як 
Степан проходить коло ґанку, старається йому 
сказати щось приємне і як-небудь висловити 
своє співчуття».

Хронотоп різко змінюється з появою 
караульного офіцера: «І вмить...все враз щезає». 
Епітети і порівняння негативного забарвлення 
створюють атмосферу страху, тривоги: 
«солдатики, що стояли на ґанку, вмент чогось 
витягуються, роблять напружені обличчя, і всі, як 
по команді, повертають голови в один бік»; 
«помалу ступаючи, як  звірюка, що впевнена в 
своїй здобичі, сходить «каен». Огидний 
караульний офіцер, якого автор називає «каеном», 
постає не людиною, а втіленням злоби, люті, 
ненависті. Розгортаючись у художньому просторі, 
легенда про біблійного Каїна, який за традицією 
став уособленням братовбивства, набуває нового 
звучання, віддзеркалюючи хвороби світу. 
Караульний офіцер теж може взяти на душу 
подібний гріх: «прикажу -  і розстріляють тебе, 
як  собаку!».

Змінюється і психологічний хронотоп 
конвойних. Тваринний страх зводить нанівець 
пробуджені благородні почуття. Настрій солдат 
стає іншим: «конвойні завмирають; вартові не 
ворухнуться; ті, що співчували на ґанку, ні живі ні 
мертві. Нема ні гніву, ні суму, ні співчуття, нема 
нічого того, що тільки що світилось в їхніх 
зляканих тепер очах. Якась сила змела це, як пух»; 
«вартовий з випнутими щелепами боязко 
дивиться в спину офіцерові і з ненавистю погляда 
на вікна»; «і от вони, ті, що дивились на сього 
«важного» -  такими добрими, ласковими очима, 
ті, що так зітхали, прислухаючись до його мови, 
тепер вони дикі, злі, люто хапають його за руки, 
за ноги, сопуть, шарпають і, покірливо 
поглядаючи на свого начальника, починають 
нести до ґанку».

Увага автора прикута до внутрішніх змін, які 
відбуваються з арештантами. Їхній емоційний 
настрій також змінюється з позиції домінування на 
позицію німого відчаю: «Вартові ходять рівною, 
твердою ходою, одноманітно постукуючи 
підборами й пильно поглядаючи угору, на сих 
блідих, патлатих людей, які наче прикипіли в 
німому одчаю-безсиллі до ґрат і навіть не

225



Випуск 142 Серія: філологічні науки  Ш НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ворушаться, ніби еони витратили всі сили на сей 
одчай».

Психологічним маркером стає тиша, що 
породжує відчуття неспокою: «тихо»; «в вікнах 
тихо»; «настає глибока, гнітюча тиша»; «так 
гнітюче-тихо»; стає тихо»; «розмова стихає». 
Тиша -  один із метафоричних відповідників 
смерті.

У фіналі оповідання простежуються паралелі 
між моральним станом персонажів, їхнім 
настроєм, емоціями, які їх опановують, та 
навколишньою природою: «А на подвір’ї так 
хмуро, так гнітюче-тихо. Місяця не видно, він 
наче засоромився людської мерзоти і прикрився 
густою хмарою. Тихо. Липина й бересток, ніби й 
собі злякавшись страшної темної сили, не 
шелестять густим листям і, близько 
притулившись одне до одного, тільки вряди-годи 
щось боязко прошепотять і знову замруть».

Словосполучення «темна сила» -  одне з 
ключових у творі. Воно вживається з різним 
семантичним наповненням: «темна сила» -  це дім 
неволі, також «темна сила» -  це той простір 
відчуження, який розділяє людей, що повинні бути 
братами -  конвойних та ув’язнених, нарешті 
«темна сила» -  це та сила, що володіє свідомістю 
солдат, які ще не зрозуміли: стріляти у своїх -  то 
гріх, «темна сила» -  це їхня жорстокість, лють та 
страх, відсутність людської гідності.

Отже, в оповіданні В. Винниченка «Темна 
сила» подано два контрастні часопростори -

хронотопу в’язнених та хронотоп конвойних. 
Антитеза двох світів є протиставленням 
гуманістичного й негуманистичного, добра і зла. 
Кожен із двох часопросторів означений своїм 
ідейним змістом. На невеликий проміжок часу два 
хронотопи перетинаються. З допомогою контрасту 
письменник виражає ідею людяності, формуючи 
певні гуманістичні заповіді: знайти в собі
внутрішню силу, твердість духу, щоб не підняти 
руку на брата. Хронотоп твору поєднує особистий 
часопростір героїв із широким суспільним 
контекстом, висвітлюючи не тільки проблеми 
початку XX століття, а й внутрішній світ героїв, 
їхні почуття, емоції, суперечності.
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