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ХРОНОТОПІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ОПОВІДАННЯ 

ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «ФЕДЬКО-ХАЛАМИДНИК»

Олександр РАТУШНЯК (Кіровоград)
У  статті обгрунтовано теоретичні засади структурно-семантичного аналізу, з ’ясовано поняття 

«хронотоп» як одного з елементів структури літературного твору. Встановлено, що хронотоп 
метафорично виражає взаємодію морально-етичних і філософських категорій, внаслідок чого в тексті 
постають зовсім не просторово-часові відношення. Через модель хронотопу з ’ясовується головний 
конфлікт твору, простежується його виникнення та розгортання. Конфлікт структурує бінарно- 
семантичну опозицію: відкритий — замкнутий, верх — низ, небо — земля, вулиця — кімната. Співвідношення 
цих просторово-часових конструктів корелюють категорію «свій — чужий».

Здійснено аналіз протистояння на рівні хронотопу «вулиця — будинок», який завершується на користь 
останнього. У  статті доводиться, що перемога життєвих принципів, якими марковано хронотоп 
будинку стає потужним фактором впливу на зовнішню позицію читача. На основі того, з чим
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залишається читач після прочитання, і формулюється головна ідея твору. На думку дослідника, вона є 
результатом інтерпретації авторської позиції на основі зовнішньої позиції читача.

Ключові слова: структурно-семантичний аналіз, інтерпретація, бінарно-семантична опозиція, 
хронотоп, авторська позиція.

Поняття «хронотоп» у літературознавчий обіг 
увів Михайло Бахтін. Він обґрунтував 
специфічний спосіб освоєння категорій простору і 
часу в художньому творі: «У літературно-
художньому хронотопі має місце злиття 
просторових і часових прикмет в осмисленому й 
конкретному цілому. Час тут згущується, 
ущільнюється, стає художньо-зримим; простір же 
інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, 
історії. Прикмети часу розкриваються у просторі, і 
простір осмислюється й вимірюється часом. <...> 
Хронотоп у творі завжди включає в себе ціннісний 
момент» [1, с.9-10]. Завдяки просторово-часовій 
моделі художнього світу в тексті постають зовсім 
не часові та просторові відношення, адже 
художній простір і час не тотожні фізичному. У 
тексті постає образ простору і часу -  хронотоп, що 
метафорично виражає взаємодію морально- 
етичних і філософських категорій добра -  зла, 
правди -  кривди, щирості -  підступності тощо. 
Кожен літературний твір моделює абсолютно нову 
естетичну реальність на основі хронотопу, яка 
лише частково може бути впізнаваною, схожою на 
емпіричну. Та незалежно від того художній світ 
твору конструюється єдиними і універсальними 
параметрами реальності -  тривимірного часу 
(минуле -  теперішнє -  майбутнє) і тривимірного 
простору. Через модель хронотопу зреалізовується 
головний конфлікт твору. Його виникнення та 
розгортання можна простежити у тексті через 
наявність бінарно-семантичних опозицій у часі 
(минуле -  теперішнє, теперішнє -  майбутнє, 
минуле -  майбутнє) та просторі (верх -  низ, небо -  
земля, материк -  острів, місто -  село, вулиця -  
кімната, відкритий -  замкнутий простір та ін.). 
Співвідношення цих просторово-часових 
конструктів корелюють категорію «свій -  чужий». 
Для хронотопічного аналізу характерне 
протиставлення «чужого» світу «своєму». «Свій» 
світ для головних героїв той, у якому вони 
реалізовуються, де їм комфортно перебувати, 
сприятливий для їхнього зростання, внутрішньої 
еволюції. «Чужий» -  той, що стримує розвиток, 
призводить до згортання, згасання особистісних 
якостей, часом спричиняє смерть героя. Якщо 
герой твору гине, то це завжди відбувається в 
«чужому» світі. Він не може загинути у «своєму» 
хронотопі. Протиріччя між цими двома світами 
становить головну пружину розвитку конфлікту, 
визначає проблему твору. Його вирішенням на 
користь тієї чи іншої сторони автор формулює 
головну ідею твору.

Хронотоп -  один із рівнів системної 
організації тексту, тому хронотопічний аналіз є 
ланкою більш складного структурно-семантичного 
аналізу. Виявлення взаємозв’язків між

компонентами, усвідомлення смислових зчеплень 
між ними стає ключем до розуміння головної ідеї 
твору. Спробуємо з ’ясувати структуру часово- 
просторової моделі оповідання В. Винниченка 
«Федько-халамидник» та її роль у розкритті 
головного конфлікту.

Дослідники вважають, що Винниченкова мала 
проза має екзистенційний характер, і використовує 
жанрові можливості класичної новели: нечувана 
подія, зіткнення протилежних героїв, несподівана 
розв’язка. Сюжет, як правило, заснований на 
важливому унікальному епізоді з життя головного 
героя. Утім за жанром «Федько-халамидник» 
визначається як соціально-психологічне 
оповідання, центральним епізодом якого є випадок 
на річці.

Експозиція представляє час і місце події, 
експонує обставини, у яких діятимуть персонажі, 
дає необхідні пояснення щодо них. Екпозицією 
оповідання є всі події, що відбуваються до епізоду 
на річці. Про них автор розповідає оглядово, 
навіть побіжно, для введення читача в курс справи. 
Хронотоп цієї розповіді вибірковий, наведені 
випадки розпочинаються словами «наприклад, 
т а к е .» , «скажемо, так», «або пускають хлопці 
змія», «буває, візьме й зробить несподіване», 
«частіш кінчається тим, щ о .» .  Дієслова 
недоконаного виду (не «скінчилося тим, щ о .» ,  а 
«частіш кінчається тим, щ о .» )  свідчать про те, 
що такі трапунки відбувалися постійно і 
розповідач, виокремлюючи деякі з них, подає їх як 
тло, передісторію, а не зупиняється детально на 
якомусь одному випадку.

Ці історії як завершені мікроновели, в яких 
накреслюються контури головного конфлікту, 
з ’ясовуються морально-етичні принципи героїв. Їх 
оприявнення стає зав ’язкою твору: «Федько
брехати не любить. Не любить також Федько й 
товаришів видавати» [1, с. 360]. І на цій же 
сторінці абзацом нижче вступає в дію Толя зі 
своєю «невинністю» (про неї нижче). Уведення 
героя, що стане антиподом до образу Федька, -  це 
зав’язка. Хронотопічний аналіз націлений на 
виявлення у цих історіях просторово-часових 
координат, бачення подій з різних планів. При 
уважному читанні помітно, що відкритому 
простору вулиці у творі протиставляється 
замкнутий простір будинку. Розглянемо кожен з 
них більш детально.

Хронотоп вулиці -  це відкритий простір, не 
стиснений ніякими рамками, він не передбачає 
соціальної ієрархії. Тут панує світ «чистих» 
взаємин, заснованих на особистісних моральних 
якостях героїв. На початку твору є епізод, в якому 
Федько руйнує хатки і тини, набудовувані дітьми з 
піску. Він і сам спочатку бере участь у цьому
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будівництві, «але раптом встане, подивиться- 
подивиться -  і візьме та й повалить усе чисто -  і 
своє, і чуже» [1, с. 357]. Підтекст цього епізоду 
прочитується так: паркани й хатки з піску -  це 
обмеження відкритого простору, суспільні 
умовності, соціальна нерівність. Федько є носієм 
«чистих» цінностей вулиці, яка не визнає будь- 
яких обмежень чи умовностей. Він є не просто 
носієм, а й уособленням відкритого світу вулиці. 
Для образу Федька характерна відірваність від 
суспільних відносин, порив до справжніх щирих 
взаємин, без фальші, без лукавства.

Федько -  дитя стихії. Про його спорідненість 
зі стихією говорить багато образних характеристик
-  «там шибку з рогатки вибив, ... там перекинув 
діжку з дощовою водою», «спокій був його 
ворогом, з яким він боровся на кожному місці», 
«наче біс який сидів у хлопцеві», «Федькові 
неодмінно щоб що-небудь перевернути догори 
ногами» та ін. Автор, даючи характеристику 
герою, не вдається до портретних описів Федька, а 
передає його дії та вчинки за допомогою 
динамічного опису. Одним з найбільш 
переконливих прийомів, яким автор підкреслює 
стихійне начало в образі Федька, є таке 
порівняння: «Надворі буря, дощ ллється з неба 
такими патьоками, наче там тисячі Федьків 
перекинули тисячу діжок з водою» [1, с. 361]. Цим 
автор ще раз відверто натякає на його обраність, 
приналежність до світу небесної стихії, щоб у 
кінці твору «переселити» його на небо назавжди. 
Але перед цим він проводить його через 
випробування -  зіткнення з «низьким» світом.

У символічному епізоді зі змієм також 
розкрито щиру Федькову натуру. Він ніколи не 
підкрадався тихенько, завжди здалеку повідомляв 
про свій прихід і намір відібрати повітряного змія. 
Образу Федька притаманна характерна риса -  
перебування НАД соціумом, що просторово 
виражено у його прагненні до висоти: «Він усе 
любить або по кришах лазити, або на воротях 
сидіти» [1, с. 357]. Засідати на високих воротях чи 
лазити по дахах, керувати летом повітряного змія
-  усе це є Федьковою стихією, ознакою високості. 
Його коротке бурхливе життя було як політ 
повітряного змія -  він увесь час прагнув вирватися 
зі щільних лабет соціуму, земних умовностей, але 
вони його міцно тримали і шарпали донизу, як 
того змія за нитку. Зрештою нитку його життя 
таки обірвали, а політ завершився падінням і, в той 
же час, вознесінням у високость небесної стихії.

Вертикаль «високе -  низьке» стає мірилом 
конфлікту, передає зіткнення непросторових 
морально-етичних категорій: з одного боку, це світ 
щирих, безпосередніх, природних виявів людських 
взаємин і прагнень, уособленням яких є Федько. З 
іншого -  цинічний світ заздрості, брехні, 
лукавства та соціальної нерівності, носієм яких є 
Толя.

Хронотоп дому в новелі має своє емоційно- 
ціннісне забарвлення, що протиставлене 
хронотопу вулиці. Перебування Федька у стінах 
закритого простору вже саме по собі є аномально- 
неприродним станом для нього і сприймається як 
покарання. Простір будинку чужий для Федька. У 
тексті не описано жодного позитивного епізоду, 
який би Федько пережив у ньому -  його там або 
сварить мати і карає батько ременем, або він 
хворіє. Смерть також застає його серед домашніх 
стін. Чи міг би Федько померти не вдома, а 
загинути на річці, потонути під кригою? З погляду 
життєвої логіки -  так, бо він був відчайдух і 
шибайголова, але з погляду художньої реальності
-  це видається неможливим. Адже структурна 
модель тексту не дозволяє цього зробити. Тоді б 
це потягнуло за собою зміну ціннісної валентності 
двох полярних свтів: «вулиця -дім». Відкритий 
простір річки, стихії набув би ознак ворожого 
«чужого» світу, адже загибель там героя негативно 
маркує даний простір, а хронотоп дому перейшов 
би в категорію «свій». А це було б зовсім інше 
художнє рішення, яке б виконувало інші художні 
задачі й досягало б інших ідейних цілей.

Проте автор наділяє маркером «чужого» 
простору саме хронотоп дому. Домінантною для 
негативного емоційного маркування простору 
будинку стає так зване «квартирне питання» -  
пряма фінансова залежність від Толиних батьків, 
бо саме в них Федькові батьки винаймають житло. 
Просторова близькість хазяйського дому, в якому 
панує сімейна ідилія, з будинком, де квартирують 
батьки Федька, доповнює і без того їхній 
злиденний, соціально неусталений, незатишний 
хронотоп, відтіняє його: «Батько мовчить і хмуро 
дивиться в вікно. Надворі вечір. З вікон 
хазяйського дому ледве чутно вибиваються звуки 
ніжної музики. Тепло й затишно там. Батько 
Толин десь походжає собі по просторій хаті, 
задумливо слухаючи музику. Тут же, мабуть, Толя
-  чистенький, ніжний, з щічками, як проскура. 
Мати грає. Ні сварок у них, ні бруду, ні клопоту. 
Пожильці їм знесуть плату за квартири, мужики за 
землю грошей привезуть. Їх ніхто не вижене з 
квартири, хоч би як Толя обидив Федька» [1, 
с. 361]. У цьому епізоді автор свідомо об’єднує 
точку зору розповідача з позицією батька. Ми 
бачимо, як проходить вечір у сім’ї Толі на 
контрасті із соціально неусталеним життям 
Федькових батьків. Автору не важливо, наскільки 
безхмарним є життя Толиних батьків. У них, 
напевно, як і в усіх, є свої проблеми та негаразди. 
Йому йдеться про те, щоб відтінити на тлі їхнього 
соціального благополуччя нестатки і злидні, що 
отруюють життя незаможної сім’ї. Художній 
прийом об’єднання з точкою зору батька вносить 
соціальну шкалу оцінювання зображених подій, 
яка не властива Федькові. Матір також є носієм 
цієї шкали цінностей: «То дитина благородна,
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ніжна, а ти мужиченя, .  мурло ти репане» [1, 
с. 361].

Негативний маркер простору будинку
суперечить традиційному: «Мій дім -  моя
фортеця». З життя батьків Федька «у кадр» 
потрапляють лише проблемні, кризові моменти. 
Свого сина вони люблять і по-своєму жаліють, але 
в їхній матриці він є призвідником «квартирних 
проблем», які породжені соціальною залежністю 
від Толиних батьків. Вустами матері багаторазово 
повторюється фраза: « .ч е р е з  тебе нас з квартирі 
виженуть».

Цей простір не стає для Федька «своїм» ще й 
тому, що він не приймає «дорослої» соціальної 
шкали цінностей. Для нього всі люди рівні, до всіх 
він ставиться однаково, і до Толі також, про що 
свідчить його привітання: «Здоров, Только!». Таке 
звертання відкидає соціальні умовності, ставить 
знак рівності між Толею і вуличними хлопчаками.

Як бачимо, у Федька вдома не було власного 
простору, він там почувався у «чужому» світі. 
Водночас для Толі простір будинку є «своїм». Не в 
останню чергу це відбувається тому, що Толя 
приймає «дорослу» соціальну шкалу цінностей. 
Він розуміє, що володіння будинком дає владу 
(«Пожильці їм знесуть плату за квартири»), і це 
визначає його ставлення до людей. Толя, 
наприклад, ображається, коли його батька хлопці 
називають «тато»: «Зовсім не «тато», а «папа». А 
потім, що ж  тут такого, що у його папи більший 
живіт, ніж у їхніх тат? Бо його папа багатий, от і 
все» [1, с. 364]. Тут соціальна ієрархія («папа 
багатий») доповнюється національним змістом. 
Протиставлення «папа -  тато» розкриває не лише 
соціальну приналежність, а й національну. 
Традиційне українське звертання «тато» із 
внутрішньої позиції Толі відкидається як 
меншовартісне, мужиче. Натомість є прийнятним 
запозичене «папа» як своє, що вказує на спробу 
Толиної сім’ї дистанціюватися від нижчого 
середовища і дрейфувати до вищого, соціально 
благополучного. Тут у згорнутому вигляді 
прочитується «миномазайлівський» конфлікт. Але 
автор його не розвиває, а зосереджується на 
іншому.

Вихід Толі із дому в «чужий» світ вулиці 
щоразу пов’язаний зі стресом: «Він завжди 
виходив надвір трохи боязко, жмурився від сонця 
й соромливо посміхався своїми невинними синіми 
очима» [1, с. 360]. Перебування на вулиці завжди 
завершувалося для Толі плачевно, і він щоразу 
доводив свою «невинність», говорячи, «що Федько 
призвів на це».

Автор наділяє його татовим «соціальним» 
поглядом на світ. Для нього характерне зверхнє 
ставлення до вуличних хлопчаків і почуття своєї 
«вищості» на соціальній драбині: «Він терпіти не 
міг, як йому цей Федько говорив "Толька". Наче 
він йому товариш» [1, с. 363]. А оскільки Федько

був неперевершеним ватажком цього гурту, то це 
викликало заздрість і бажання понизити його: 
«Толі страшенно хотілось подивитись, як Федько 
буде стрибати з крижини на крижину. Він 
пострибає і, розуміється, злякається й почне 
плакати; його знімуть з криги, а всі потім будуть з 
його сміятися. Хай не задається» [1, с. 366].

Кульмінацією твору стає «очна ставка» 
Федька і Толі після епізоду на річці. До того часу 
зіткнення їхніх життєвих принципів відбувалося 
«заочно»: Толя щоразу вибріхувався, Федькові ж  
діставалося за правду. В кульмінаційному епізоді 
ці дві позиції оголюються, як електричні дроти, 
між якими проходить психологічна дуга короткого 
замикання. Саме дорога від річки до дому стає 
коридором у смерть для Федька. Ні крижана вода, 
до якої він був привичний, ні річка, ні вулиця не 
могли б «убити» Федька -  там він у «своєму» світі, 
тож дав би собі раду і вижив: « - Нічого, не 
перший раз, я цієї зими три рази на льоду 
провалювався. Треба тільки бігати» [1, с. 372]. Але 
йому не дали побігати. Дорогою додому Федько 
зазнає психологічних травм не сумісних з життям. 
Увесь простір від річки до дому був заповнений 
жалібним дзявчанням Толі про свою невинність. 
На сторінку тексту, де описано цей шлях фраза «я 
не винен» подана у його прямій мові аж п’ять 
разів, і ще описово сказано, що Толя «весь час 
спотикався, щось кричав і голосно плакав». Що 
саме він усю дорогу кричав, читачеві вже 
зрозуміло. В епізоді «очної ставки» виправдання 
змінюється відвертим наклепом: «Я не хотів іти, а 
вони потягнули мене на річку. А потім Федько 
узяв і пхнув мене на к р и гу . Спитайте в с іх .  Я не 
в и н ен . Федько аж труситися перестав і 
подивився на Толю» [1, с. 372]. Через зміну 
фізичного стану -  «аж труситися перестав» -  
передається стан внутрішнього психічного зламу. 
Цей епізод розгортається за законами психічної 
драми у стилі Достоєвського. Наступним ударом 
стає фраза матері: «Чом тебе чортяка не вхопила 
там у воді». Хоч протягом всього тексту з її вуст 
нічого, крім лайки, не чулося, але відвертого 
побажання загибелі своєму синові вона до цього 
ще не виголошувала. І фізичну розправу раніше 
завжди чинив батько, але так, що «мати була 
зовсім невдоволена», а тут «вона зо всієї сили 
вдарила Федька по голові», що він аж присів на 
одне коліно і закрив голову руками.

Та найгірше було попереду -  Федькові 
довелося обирати між двома своїми головними 
принципами -  або ніколи не видавати товаришів, 
або ніколи не брехати. Будь яка відповідь несла за 
собою порушення морального кодексу честі. У 
пізнішій творчості В. Винниченко розвине 
постулат «чесності з самим собою». Тут він 
представлений у зародковому стані -  Федько 
змушений збрехати і пережити внутрішнє 
моральне падіння.
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Але й на цьому автор не зупиняється -  він 
завдає Федькові першого соціального 
приниження: « - Паршивець же ти! -  крикнув 
Толин батько і сильно хляснув Федька по лиці!» 
[1, с. 373]. До цього його били лише батьки з 
метою виховання. Але в цьому випадку йдеться 
навіть не про фізичне покарання. Ляпас -  це 
приниження психологічне. Особливо, коли герой 
позбавлений права дати відсіч. І на довершення 
знову «квартирне питання», але цього разу вже з 
вуст Толиного тата: «очистіть мені квартирю».

Ми бачимо, що соціальний конфлікт у творі 
поглиблено психологічним. Федькові моральні 
засади -  «не любить брехати і видавати 
товаришів» -  зазнають краху. Його намагаються 
втиснути в соціальні рамки, нав’язати обмеження і 
принизити. Автор не бажає бачити свого героя 
знищеним морально, і тому «вбиває» його 
фізично. Зіткнення двох просторів, двох 
світоглядів, двох протилежних систем цінностей 
завершується розв ’язкою -  смертю Федька.

Позиція автора під час розповіді динамічна. 
Він то займає відсторонену позицію спостерігача, 
то приймає внутрішню точку зору котрогось із 
персонажів. Така динаміка спонукає читача до 
активного вироблення своєї власної позиції щодо 
зображених подій. Автор навмисне провокує 
розбіжність позицій автора і читача. Розповідь про 
Федькові пригоди викладена такою мовою і в 
такій манері, що на рівні фразеології автор ніби 
засуджує поведінку героя, але у психологічному 
плані симпатизує йому. І навпаки -  Толя 
описується як миле, янгольське створіння, але на 
рівні психології утворюється величезна дистанція 
між цим описом і оцінкою читача. Для прикладу, 
портрет Толі: «Це була дитина ніжна, делікатна, 
смирна. Він завжди виходив надвір трошки боязко, 
жмурився від сонця й соромливо посміхався 
своїми невинними синіми очима. Чистенький, 
чепурненький.» [2, с. 360]. На перший погляд, 
автор замилувався своїм героєм -  у цьому 
короткому описі стільки ніжності і позитиву. Що 
ж провокує зворотну реакцію читача? По-перше, 
надмір позитивних характеристик героя: ніжний, 
делікатний, смирний, соромливий, усміхнений 
тощо. По-друге, зменшено-пестливі епітети 
«чистенький, чепурненький», в яких звучать 
блюзнірські нотки автора. Та найбільше тут 
«фонить» портретна деталь «невинні сині очі». 
Цей епітет уже в наступному абзаці взаємодіє із 
фразою: «Толя плачучи казав, що він не винен 
(підкреслення моє -  О.Р.), що Федько призвів на 
те» [2, с. 360]. Ця невинність в очах і намагання 
одбрехатися породжують іронію, яка стає ключем 
до розкриття образу Толі. Іронія -  це коли автор 
дає зрозуміти читачеві, що він не щирий у своїх 
оцінках, він прикидається (до речі, в буквальному 
перекладі з грецького іронія -  це притворство) [4, 
с. 209].

Іронічна інтонація присутня протягом всього 
тексту в тих епізодах, де заходить мова про Толю. 
Наприкінці твору вона набуває викривального, 
гіркого знущального характеру, що межує з 
гротеском. Автор домагається того, що читач уже 
просто ненавидить цього грайливого і 
чепурненького хлопчика. Але на рівні фразеології 
цього ніяк не висловлено -  все та ж відсторонена 
позиція незримого розповідача, який перебуває в 
кімнаті поряд з героєм, і разом з ним спостерігає з 
вікна за похороном Федька. Які почуття 
переповнюють Толю? У нього немає ні жалю, ні 
співчуття -  йому лише цікаво. Автор навмисне тут 
зближається із внутрішньою позицією Толі, щоб 
викликати глибоку розбіжність між позиціями 
розповідача й читача. Він уже не подає нам погляд 
на вікна хазяйського дому очима Федькового 
батька, немає позиції вуличних хлопчаків. Є лише 
позиція Толі. У його житті не настає ніяких змін, 
його душу не зачепила навіть смерть Федька, він 
не здатен співчувати, співпереживати. Йому не 
притаманний внутрішній розвиток. Автор не дає 
йому шансу стати іншим, більш чуйним, людяним.

Отже, твір розпочинався відкритим 
простором вулиці -  стихією Федька, а завершився 
закритим простором кімнати -  світом Толі. 
Протистояння на рівні хронотопу «вулиця -  
будинок» завершується на користь останнього. 
Але перемога життєвих принципів, якими 
марковано хронотоп будинку, стає потужним 
фактором впливу на зовнішню позицію читача. 
Власне те, з чим залишається читач після 
прочитання, ми й називаємо ідеєю твору. Вона 
формулюється як результат інтерпретації 
авторської позиції на основі зовнішньої позиції 
читача.

Таким чином, ідеєю оповідання «Федько- 
халамидник» є заперечення системи цінностей 
«закритого» хронотопу, в основі якого лежить 
соціальна нерівність, що знівельовує особистісні 
якості людини. Натомість у творі утверджується 
самоцінність людини безвідносно до її місця на 
драбині соціальної ієрархії, світ відкритих 
«чистих» взаємин, стихійних, але щирих душевних 
проявів.
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