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„ПСИХОЛОГІЧНИЙ НАТУРАЛІЗМ” У ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА 
 

У статті досліджується процес еволюції характеротворення персонажів В. Винниченка у напрямку від соціально-

психологічних типів до суто психологічних, що дало змогу ідентифікувати так званий „психологічний натуралізм” в 

системі ідейно-естетичних переконань письменника. Проаналізовано положення концепції «фізіологічної людини» 

Е. Золя, яка відіграла важливу роль у формуванні психологічних портретів персонажів натуралістичних творів 

В. Винниченка. Згідно із нею, людина мала бути самодостатньою, індивідуальною, неповторною, позбавленою 

найменших ознак типізації чи шаблонності. Герої натуралістичних творів зображалися без уживання розлогих 

порівнянь, метафор, епітетів. Лише суха мова фактів, чіткий, детальний опис рис обличчя та зовнішнього вигляду 

персонажів. У перші десятиліття ХХ століття в літературі домінують інші світоглядні орієнтири, ніж у часи 

Еміля Золя та Івана Франка. На перший план виходить «філософії життя». Тому Володимир Винниченко у 

зображенні головних персонажів своїх творів дотримувався дещо інших правил. Психологізм у його творчості 

синтезувався із виражальними можливостями поетики неонатуралізму. Це дозволило письменнику розширити 

детермінізм людської поведінки, не обмежувати його дією позитивістських чинників «раси» та спадковості. 

Класики натуралізму вишукували причини психопатології своїх персонажів у надрах їхніх родинних зв’язків. 

Модерністи ж нового часу зображали психопатологічні типи як самодостатні в кожному окремому творі, 

безвідносно до причин виникнення та закріплення на генетичному рівні роду.  

Ключові слова: еволюція, ідентифікація, психологія, „філософія життя”, неонатуралізм, інстинкт, життєва стихія. 

 

Постановка проблеми. Українська літера-

тура кін. ХІХ – поч. ХХ ст. характеризується 

появою на літературних теренах Володимира 

Винниченка, творчість якого розворушила 

письменство, розбудила його приспані можли-

вості, зорієнтувала українську літературу на 

якісно вищий художній рівень. Зрозуміло, що 

курс на оновлення, синхронізацію з європейсь-

ким літературним процесом вимагав нових за-

собів і прийомів художнього зображення. То-

му Винниченко у своїй творчості виступає но-

ватором: він вивчає, аналізує, експериментує 

над характерами, вчинками, ідеями, проблема-

ми, проявляючи себе талановитим психоаналі-

тиком. Не останню роль у формуванні його 

ідейно-естетичних орієнтирів відіграли рево-

люційні настрої початку 1900-их років та 

стрімкий розвиток психологічної науки. Нага-

даємо, що у часи Е. Золя психологія пов’язу-

валася передовсім із фізіологією і не мала 

вирішального значення при створенні харак-

терів персонажів натуралістичних творів, адже 

не могла нічого протиставити фатальній і за-

лежності особистості від соціально-побуто-

вого середовища. Неонатуралізм В. Винни-

ченка переміщує акценти із соціальних на пси-

хофізіологічні детермінанти поведінки особис-

тості, водночас зберігаючи важливість біоло-

гічної інтерпретації сучасного суспільного роз-

витку. У цьому аспекті безумовно актуальним 

виступає дослідження психологізму у твор-

чості Володимира Винниченка, в якій утілено 

унікальну систему синтезованих надбань нату-

ралістичного мистецтва кінця ХІХ ст. та новіт-

ніх підходів до розгляду психологічної сут-

ності людської природи, що належать ХХ ст.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Частково зазначена проблема була предметом 

розгляду багатьох дослідників. Займався нею у 

численних працях В. Панченко, розглядаючи, 

скажімо, „проблеми статі” в художній інтер-

претації В. Винниченка; М. Кудрявцев, аналізу-

ючи драматугічну творчість письменника; Г. Беж-

нар, з’ясовуючи особливості еволюції політи-

ко-філософського світогляду митця; С. Михи-

да, займаючись питаннями світоглядних орієн-

тирів письменника, тощо. Однак у жодній із 

праць проблема психологізму В. Винниченка 

не виступала як самоціль, а розглядалася вик-

лючно в контексті більш ширшої проблематики. 

Мета статті. Досліджуючи психологічний 

складник в системі поетики неонатуралізму 

В. Винниченка, маємо на меті з’ясувати, як під 

впливом новітніх філософських течій 

видозмінилися погляди автора на людину і 

світ навколо неї. 
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Основні результати дослідження. 
Вважаємо, що без „базисного” положення 

концепції „фізіологічної людини” Е. Золя важ-

ко вести мову про особливості психології 

персонажів натуралістичних творів В. Винни-

ченка. Адже наприкінці ХІХ століття Е. Золя 

став автором не тільки оригінальної теоретич-

ної концепції у сфері літератури, але й у різних 

наукових галузях (зокрема й у психології). 

Митець вважав, що в будь-якій людині відбу-

вається постійна боротьба двох рівноцінних 

начал – тіла та душі, які увесь час намагаються 

довести свою спроможність домінувати. Зда-

ється, тіло має більше переваг, щоби перемог-

ти у цьому протистоянні, однак це не завжди 

йому вдається. Тих індивідів, волею яких воно 

керує, зараховують до „поганих людей”, тіло у 

них є джерелом так званого „безумства плоті”. 

Однак Е. Золя наголошує, що такі „нечистиві” 

люди не завжди заслуговують на осуд і нега-

тивне ставлення, бо часто за маскою безпри-

страсності й самолюбства можуть ховатися 

чисті, благородні душі. Значні наукові та тех-

нічні зрушення у процесі еволюції теж призво-

дять до зміни психології людини. Усталені ро-

ками норми та принципи життя потрохи від-

живають, втрачають сенс, і поступово заміню-

ються іншими. Тому мислитель вважає, що 

традиційні уявлення про естетичні категорії 

сили і краси дещо застарілі. Мовляв, сьогодні 

красу замінює гарно пошитий одяг, а силу – 

поліція. Ріст цивілізації витіснив із життя 

героїчне начало: солдат вже не воїн, а частина 

величезної машини. Кожним твором Е. Золя 

доводив соціальну зумовленість особистості, 

адже „фізіологічна людина” не є вільною за 

своєю природою. На кожному кроці її підсте-

рігають погана спадковість, несприятливі умо-

ви життя та праці, важке соціальне становище, 

голод, постійні поневіряння у пошуках роботи 

і кращої долі. За таких обставин людина поз-

бавлена можливості самотужки змінити своє 

існування. І це справжні реалії животіння сус-

пільного „дна”, які дисонують із описами вим-

ріяних героїв та подій у творах письменників-

ідеалістів. Еміль Золя неодноразово закликав 

своїх послідовників відкинути такі непотрібні 

для натураліста „знаряддя” творчості як пере-

більшення і вигадка, адже „зображувати свої 

фантазії – забава для дітей і жінок; справжні 

мужі зобов’язані зображувати реальні речі [7, 

т. 24, с. 182]”. Людина натуралістів повинна 

бути самодостатньою, індивідуальною, непов-

торною, позбавленою найменших ознак типіза-

ції чи шаблонності. На цьому постійно наголо-

шував Е. Золя, стверджуючи: „Я шукаю лю-

дей, а не манекенів, людей, які складаються із 

плоті та крові і які відкривають нам своє пота-

ємне, а не брехунів, не ляльок, наповнених 

стружкою  [7, т. 24, с. 183]”. Своєрідним мав 

бути і спосіб „малювання” героїв у натураліс-

тичних творах. Уживання розлогих порівнянь, 

метафор, епітетів уважалося небажаним; лише 

суха мова фактів, автологічне „необразне” 

слово, чіткий, детальний опис рис обличчя та 

зовнішнього вигляду персонажів. 

У перші десятиліття ХХ століття в літера-

турі домінують інші світоглядні орієнтири, ніж 

у часи Еміля Золя та Івана Франка. Методо-

логічні засади філософії позитивізму з поло-

женням про детермінованість людської пове-

дінки дією „раси”, „середовища” та „момен-

ту”; дарвінізм із теорією природного відбору 

та боротьби за існування поступово відходять 

на задній план, поступаючись „філософії жит-

тя”, провідними представниками якої у різних 

країнах стали А. Берґсон, В. Дільтей, Г. Зім-

мель, Ф. Ніцше, О. Шпенглер та інші. Тому-то 

Володимир Винниченко, як репрезентант інди-

відуального варіанта неонатуралістичної кон-

цепції в українській літературі у зображенні 

головних персонажів своїх творів дотримував-

ся дещо інших правил, не відкидаючи, однак, 

„вимог” фізіологічного підходу Е. Золя.  

Характеристику психологізму як окремого 

складника поетикальної системи натуралістичних 

творів В. Винниченка потрібно розглядати в 

контексті провідних світових психоаналітичних 

течій ХХ століття. Найпоширенішими в цей 

період були вчення З. Фройда, К. Юнґа, 

Е. Фромма та багатьох інших мислителів, які 

істотно впливали на інтегрований розвиток 

психології, соціології, з одного боку, та мис-

тецтва, літератури – з іншого. В. Винниченко 

теж довгі роки жив і працював за кордоном, а 

отже, перебував у єдиному, спільному із зазна-

ченими філософами та психологами інтелек-

туальному середовищі. Тож нічого дивного не-

має в тому, що психологізм у творчості пись-

менника синтезувався із виражальними мож-

ливостями поетики неонатуралізму. Не випад-

ково Д. Наливайко стверджує, що „натураліс-

тичне походження і характер має психологізм 

Винниченка з його біологічним підґрунтям і 
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широким охопленням сфери  позасвідомого та 

підсвідомого [12, с. 128]”. В. Панченко, дослід-

жуючи творчість В. Винниченка, одним із пер-

ших підмітив цей потужний вплив психо-

аналізу на літературну творчість і світогляд 

письменника: „Якщо З. Фрейд досліджував 

статевий потяг (лібідо) як могутній та універ-

сальний чинник людської поведінки, якщо в 

„Нарисах із психології сексуальності” він брав 

під мікроскоп, так би мовити, „біологію любо-

ві”, то А. Бебеля „статева” проблематика ціка-

вила передусім з т. з. соціалістичної реоргані-

зації суспільства. Винниченко-художник вияв-

ляв інтерес і до одного і до другого [13, с. 59]”. 

Між психоаналізом З. Фройда та неонатура-

лізмом В. Винниченка, на наш погляд, є оче-

видні точки дотику. Фройд у психології, а Вин-

ниченко в літературі намагалися дослідити при-

роду людини шляхом вивчення мотиваційних 

чинників її поведінки й аналізу впливу культур-

ного та соціального середовища на формування 

її характеру. Психоаналітики, як і натуралісти, 

спиралися на дані природничих наук і дотри-

мувалися „біологічного стилю мислення [15, с. 

85]”. І ті, й інші вважали, що діями і вчинками 

людини головно керують інстинкти. Інша річ, 

що З. Фройд основними вважав два інстинкти: 

сексуальний і самозбереження, причому остан-

ньому письменник не надавав аж надто важли-

вого значення. Для натуралізму Золівського 

штибу інстинкт самозбереження був найбільш 

цікавим. Саме в контексті теорії вічної боротьби 

за існування слід прочитувати й натуралістич-

ний фаталізм, зображення приреченості нікчем-

них спроб людського організму перебороти 

несприятливі умови свого жалюгідного існуван-

ня. Інколи складається враження, що єдино мож-

ливий вихід для героя класичного натураліс-

тичного твору у стилі Еміля Золя – скоритися 

долі й намагатися вижити. Засади ж Винничен-

кового вітаїзму більше зорієнтовані на мотива-

ційну значущість сексуального інстинкту або лі-

бідо, що, за Фройдом, означає психічну енергію, 

„яка лежить в основі  всіх сексуальних проявів 

індивіда, сила, що кількісно змінюється, і якою 

можна вимірювати всі процеси та перетворення 

у сфері сексуального збудження [15, с. 85]”. 

Якщо прийняти, що поведінкою людини керує 

нереалізована сексуальна енергія, яка, відхиля-

ючись від прямої мети, може сублімовуватися, 

скажімо, в енергію соціальних перетворень, 

наукової діяльності, художньої творчості чи 

філософського пізнання дійсності, а від біологіч-

но детермінованого процесу перетворення сек-

суального інстинкту залежить психічний розви-

ток особистості, то Винниченкові „тілесно-емо-

ційні первні” (за Наливайком), те, що можна 

означити як стихійну життєву силу, виконують 

таку ж роль. Вони дозволяють людині абстрагу-

ватися від реалій навколишньої дійсності з її 

невідворотністю і змушують цінувати й любити 

життя у будь-яких його проявах, адже „інстинкт 

життя”, як і лібідо, кількісно змінюється і задію-

ється неконтрольованою розумом грою прист-

растей і почувань у душі людини. Тому чи не в  

кожному творі автора „маємо націленість на 

вияв і художнє вираження цієї іманентної життє-

вої стихії, що пробивається крізь повсякденні 

вчинки і справи, затерті думки і фрази, крізь все 

сміття буденності і творить красу й привабли-

вість життя [12, с. 127]”. Саме „інстинктом 

життя” одержимі Винниченкові „духи, що тіло 

рвуть до бою”, його „нескорені” персонажі на 

зразок Франкового Вічного Революціонера (гли-

боке інтелектуально-духовне, а не вульгарно-

соціологічне тлумачення такого типу образів 

пропонує О. Слоньовська у монографії „Слід 

невловимого Протея”), які все своє життя змага-

ються із примхливою долею, долаючи прирече-

ність і фаталізм людського існування. Водночас, 

завдяки психоаналітичним зацікавленням мит-

ців темою сублімованої енергії лібідо в худож-

ній літературі утверджується тематика, пов’яза-

на з вивченням проблем взаємин між біологічни-

ми та соціальними сферами людського існуван-

ня, між особистістю та суспільством; із розкрит-

тям культурно-історичних впливів епохи на 

формування психологічного портрета індивіда, 

тощо. 

Роман Володимира Винниченка „Лепрозорій”, 

попри його явний утопізм, можна розглядати як 

художнє оприявлення концепції так званого кон-

кордизму (встановлення певної схеми лікування 

та відновлення життєвих, фізичних і духовних 

сил людства, базованої на погоджуваності цих 

сил між собою та на їхній рівновазі). Водночас 

твір не позбавлений елементів натуралістичної 

доктрини і є цікавим для нас в аспекті ілюстру-

вання деяких положень Фройдового вчення про 

психоаналіз. Винниченкові не подобався стан 

справ у сучасному для нього суспільстві, яке 

допускало, „щоб люди взимку спали під мостами, 

щоб старі жінки билися між собою за право 

першій витягти з помийниці кістки та викинуті 



№ 5 (38) травень 2020 р.  

 

59 

шматки хліба […], щоб у холоді, смороді й бруді 

повзали людські діти [3, С. 35]”. Відтак 

письменник прагнув вибудувати певну позитив-

ну програму, шукав для себе (і, відповідно, для 

своїх героїв) оптимальний шлях виходу із ситу-

ації. Для цього, як йому здавалося, необхідно 

було, по-перше, переглянути морально-етичний 

„кодекс” людяності і, по-друге, змінити саме 

ставлення людини до життя. Ідеологема „чесності 

з собою” як альтернатива до застарілих мораль-

но-етичних догм (принаймні, такою вона здава-

лася самому автору) дозволяла письменникові 

порівняно легко справитися з першим завданням, 

адже вона гармоніювала з притаманною Винни-

ченкові життєлюбністю. Вітаїстичний складник 

творчого методу письменника впливав на ство-

рення образів людей, які сміливо кидають виклик 

невблаганній фатальності людського буття. У цій 

відмові від зображення фатальної приреченості 

людських доль і характерів полягає одна з основ-

них відмінностей між доктринами класичного 

натуралізму та неонатуралізму початку ХХ 

століття. Винниченкові персонажі живуть винят-

ково для задоволення власних потреб і бажань, 

керуючись індивідуальними інтересами та 

відкидаючи загальні моральні норми. „Чесність з 

собою, – вважають герої одноіменного роману, – 

це нова мораль. Розумієте? Все старе треба 

відкинути. Ось тобі життя, дивися, живи і роби 

свої висновки. Розумієте: власні! Ці висновки, 

думки доведи до відчуття. Коли доведеш, тоді 

має виникнути вогонь… А вогонь цей і є воля, 

яка діє. Чим повніше ви доведете вашу думку до 

відчуття, тим гарячіший буде вогонь. Вогонь цей 

спалить всі перешкоди, всякі дрібні старі думки, 

відчуття. Ось як два роди електрики: самі по-собі 

нічого, а з’єднавши, одержуємо силу [6, с. 40]”. 

Ця сила дозволяє героям жити сьогоднішнім 

днем, незважаючи на суспільні заборони і мо-

раль, нікого не жаліючи і нікому не співчуваючи, 

ставлячи власні інтереси понад усе. Тому 

головний герой „по-філософськи” ставиться до 

„професії” своєї рідної сестри: „Це ж так просто. 

Ну, ось візьмем його. Дивіться: стала сестра 

повією. Добре. Тут він починає думати: що таке 

проституція. Зверніть увагу: відкидає все, що 

каже мораль. Робить свій висновок: проституція – 

звичайнісінька професія [6, с. 40]”.  

А ще „нові” люди Винниченка вважають, 

що мають повне моральне право розпоряд-

жатися життям інших індивідів: „Ось і з 

матір’ю. Вона була зовсім слабоумна. Розумі-

єте, стара, слабоумна, хвора… Нікудишня, 

слоом. Нікого вже не впізнавала і тільки 

мучилась. Він взяв і отруїв. Розумієте, довів 

думку до відчуття і отруїв […]. Щоб не було 

непотрібних, як він каже, мук, він убиває 

матір. Розумієте: з великої любові убиває. Із 

чесності з собою [6, с. 41]”.  

Щось подібне знаходимо й у теорії психо-

аналізу З. Фройда, який теж піддавав сумніву 

набуті віками культурні та етичні надбання 

людства, моральні норми і релігію, вважаючи 

останню „загальнолюдським нав’язливим нев-

розом, аналогічним до відповідного дитячого 

неврозу укоріненого в комплексі Едіпа, це фор-

ма масового божевілля” [15, 87]. У „Лепрозорії” 

Володимира Винниченка натрапляємо на схожі 

висновки професора медицини Матура: „Релі-

гія – це тільки одна з форм вияву тої самої хво-

роби людства. Вона – ніякий не опій, не 

вродженість, не ревеляція Бога, а просто, кажу, 

один із виявів хвороби та й годі [3, с. 59]”.  

У контексті концепції „чесності з собою” 

постає Винниченкове зацікавлення цілою низ-

кою злободенних тогочасних морально-етич-

них і соціальних проблем, як-от: „пробного” 

шлюбу, небажаної дитини, проституції, зради 

тощо. М. Кудрявцев вважає, що «проблема 

психоаналізу у поєднанні з натуралізмом є 

визначальними у драмі „Memento” (1909), у 

якій автор робить спробу популяризації фрей-

дистської „ідеї чесності з собою”. Тут худож-

ник Кривенко, не позбавлений рис популяр-

ного тоді образу ніцшеанської „надлюдини”, 

опиняється перед вибором, сатанинським у 

своїй основі – або стати батьком дитини від 

нелюбої йому Антоніни, або вивільнити своє 

внутрішнє потаємне прагнення позбутись ди-

тини [9, с. 7]”. Деякі герої Винниченкових тво-

рів вважають, що „найгірша шкода бува та, що 

люди плодять дітей, не маючи ні охоти пло-

дити їх, ні любови до них, ні засобів вихову-

вати їх. І тим роблять велике зло та страж-

дання і собі, і дітям [3, с. 20]”. Письменник зу-

мисне моделює такі обставини і ситуації, які 

дозволяють йому унаочнити прояви окремих 

аспектів концепції „чесності з собою”. Хоч, як 

не парадоксально (В. Панченко переконаний, 

що саме в парадоксальності полягає вся уніка-

льність творчості В. Винниченка), більшість 

письменникових героїв у певний момент 

життя розуміють відносність, релятивність, а 

подекуди й фальшивість усіх модерних, 
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„оригінальних”, сказати б, експериментальних 

концептів, імперативів і норм „нової” моралі. 

Наприклад, у світосприйнятті героя роману 

„По-свій” Вадима Стельмашенка не було 

місця для співчуття до збезчещеної ним 

дівчини чи докорів сумління за смерть його 

власної „небажаної” дитини та її матері, але, 

повернувшись із заслання, молодий поет 

зустрічається із рідними батьками, в яких 

тяжка праця і постійні злидні відібрали право 

на повноцінне життя. І раптом у душі Вадима 

відбуваються «масштабні» перетворення. Не 

зрозуміло, звідки з’являється жаль і співчуття 

до цих покривджених долею людей.  

Однак такі епізоди у творчості Винниченка – 

лише миттєві, часто раціонально необґрунто-

вані епізоди, „відхилення” від цілісно задекла-

рованої доктрини. Щоправда, на думку голов-

ного героя Винниченкового оповідання „Конт-

расти”, філософські вчення не мають нічого 

спільного з реаліями справжнього життя: „Що 

можуть сказати тут Канти, Лейбніци, Геґелі 

для цих людей… Яка тут філософія, коли тебе 

пече сонце, мочить дощ, мучить голод, 

кривдять люди… Яка тут, спитатись, може 

бути філософія, коли твоє життя складається з 

одних неприємних переживань?.. Який тут 

може бути категоричний імператив, абсолют, 

коли в тебе категорично вимагає черево їсти?.. 

Філософія життя, філософія моралі, краси… 

Ні, ти дай таку філософію, щоб я міг навчити 

цих людей бути щасливими… А їх мільйони, 

тисячі мільйонів! [2, с. 241–242]”.  

У повісті „На той бік” натрапляємо на 

постать житійного філософа, який за примхою 

долі раптово опинився в самому вирі життя, 

виявившись зовсім не підготовленим до його 

реалій: „Істота здригувалась, щулилась, хова-

лась, жадно і швидко їла в кутку, як пес украде-

ну кістку, нюхом розпізнавала під пролетарсь-

кими пальтами приятеля чи ворога, і 

внутрішньо махала хвостом, чи вишкіряла зуби. 

І ні разу вона не пробувала цитувати Епікура 

ніякою мовою. І Епікур із своєю атараксією, і 

Шопенгауер із своєю нірваною, і Кант із своїм 

імперативом, і всі оті мудрі, величні, 

богоподібні, – якими вони здавалися тепер 

малесенькими, смішними, жалюгідними й 

образливо-фальшивими отут, серед громового 

ригання гармат, змерзлого цокотіння зубами 

кулеметів, серед тупу чобіт, серед жахних очей, 

серед штукатурки, що валиться тобі на голову з 

проваленої стелі, серед штукатурки всього 

твого розваленого життя, що валиться на твою 

душу [4 , с. 25–26]”. 

У такому стані людині не важко втратити 

свою подобу; її діями керує не розум, нею ово-

лодівають сліпі інстинкти, які, детермінують її 

поведінку у світі. Саме через інстинкти прояв-

ляється спорідненість людських індивідів із 

природою, тою першоосновою, в якій не існує 

чітко маркованих категорій – добра і зла, кра-

сивого та потворного, морального й амораль-

ного, а є лише один спільний для всіх „світо-

вий” закон – закон боротьби за виживання, для 

якого всі способи та цілі виправдані. Відки-

нувши, як непотрібні, всі моральні упереджен-

ня, головний герой Винниченкового роману 

„По-свій” Вадим Стельмашенко відчув на собі 

всю повноту „життєпроявів” людських 

інстинктів: „Я зранку до ночі блукаю по лісі, 

як ранений вовк. Я не знаю, де моя рана, але 

мені так тяжко, що я лягаю лицем до землі й 

тихо вию. Від цього мені легше. Мені хочеться 

дряпати до живого м’яса собі груди, гризти 

власні руки. Коли я встаю з землі, я чую сам, 

що очі у мене горять фосфоричним, тусклим 

світлом звірячої печалі. Я кличу свій розум на 

поміч. Але який може бути розум в цій 

пустелі, де виють і гризуть свої лапи тільки 

звірі? Розуму тут нема чого робити, бо мука 

моя не має з ним нічого спільного. Він тільки 

роз’ятрює рану, поширює її  [5, с. 335]”.  

Подібні думки Винниченкових персонажів 

засвідчують еволюцію естетичної свідомості ав-

тора, який, відштовхнувшись від засад класич-

ного натуралізму з їх повагою до розуму, захо-

пився філософією початку ХХ ст., повністю ба-

зованою на ірраціоналізмі та емоціях. Раїса Мов-

чан стверджує, що „ірраціоналізм стає чи не 

основною типологічною ознакою й української 

прози 1910 – початку 1920-х років – у період її 

найінтенсивніших пошуків подальшого шляху 

розвитку. Це закономірно, бо ж він був 

притаманним для неї іманентно, традиційно 

пов’язаним із потужним суб’єктивним началом. 

Проте,.. у новому часі сфера „таємних” (прихо-

ваних) і недосяжних для наукового пізнання 

сфер світу й людини… стає пріоритетним об’єк-

том художньої обсервації, а під час творчого 

процесу може проявлятися і як відвертий бунт 

проти розуму [11, с. 215]". 

Загалом твори В. Винниченка доводять, що 

його герої усвідомлюють сутність власної 
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людської природи, а, отже, і свою природню 

вищість над істотами тваринного світу. 

Винниченків „бувалий” дід Юхим (оповідання 

„Голота”) ознаки гуманності знаходить у вірі 

людини: „Ну, а ти, а я, а ми всі тут? Та худоба, 

та й годі! З ранку до вечора, змалечку до 

сивого волосу тиняєшся по наймах, з роботи 

не вилазиш, та ще й радий, що з голоду не 

здихаєш. А разом з тим і Маринка, і ти, і я – 

люди… Понімаєш: не худоба, а люди. О!.. А 

чого? Бо ти ще бога маєш. О! А не вір у бога, й 

виходить, що ти нікотрої різниці з волом або 

конякою не маєш [2, с. 273]”.  Отож, героями 

творів Володимира Винниченка є реальні, 

вихоплені з життя люди, а спосіб їхнього 

зображення нагадує манеру, яку декларує 

головний герой роману Е. Золя „Творчість” – 

молодий прогресивний письменник, один із 

тих, хто стояв на початках великого шляху 

реформації літературних канонів: „Що я 

роблю? Вивчаю Людину такою, якою вона 

є,… як поняття фізіологічне, яка виросла в 

певному середовищі, вчинки якої залежать від 

сукупності сприйняття всіх органів чуття… 

Філософія пішла дальше, наука пішла дальше, 

ми стали позитивістами, еволюціоністами… 

Бути психологом – чи не означає це 

передавати істину? Фізіологія, психологія – 

все це ще нічого не говорить: одне пронизує 

собою інше, зараз вони вже являють собою 

неділиме ціле, людський механізм треба 

розглядати  в сукупності всіх його функцій… 

Ось в чому нова формула, сучасна революція 

спирається саме на цю базу [7, т. 11, с. 195]”. 

Ця цитата характеризує особливості індивіду-

ального творчого методу В. Винниченка з ог-

ляду на притаманні йому глибокий психо-

логізм і недовіру до винятково розумового 

пізнання дійсності. 

Висновки та пропозиції. Отже, у творчості 

Володимира Винниченка простежується ево-

люція характеротвореня його персонажів у 

напрямку від соціально-психологічних типів до 

суто психологічних. Цьому сприяла вітаїстична 

філософська основа письменникового неонату-

ралізму, яка дозволяла розширити детермінізм 

людської поведінки, не обмежувати його дією 

позитивістських чинників «раси» та спадковос-

ті. Класики натуралізму вишукували причини 

психопатології своїх персонажів у надрах їхніх 

родинних зв’язків. Діючи як істинні науковці, 

вони відслідковували генетичні нахили своїх 

героїв, як це робив, скажімо, Золя у низці рома-

нів про „Ругон-Маккарів” та ще задовго до ньо-

го Бальзак у „Людській комедії”. Модерністи ж 

нового часу зображали психопатологічні типи 

як самодостатні в кожному окремому творі, 

безвідносно до причин виникнення та закріп-

лення на генетичному рівні роду. У Винничен-

ковому неонатуралізмі тема психопатології 

виникає на синхронному зрізі, письменника не 

цікавить звідки у його героя взялися психічні 

розлади. Головне його завдання – дослідити, як 

вони (розлади) проявляються на психологіч-

ному рівні і на що перетворюються у відокрем-

леному кадрі сьогоднішнього дня.  
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Наталья КОБЗЕЙ, 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАТУРАЛИЗМ»В ТВОРЧЕСТВЕ В. ВИННИЧЕНКО 

В статье исследуется процесс эволюции характеров персонажей В. Винниченко в направлении от социально-

психологических типов в чисто психологических, что позволило идентифицировать так называемый 

"психологический натурализм" в системе идейно-эстетических убеждений писателя. Проанализированы 

положения концепции «физиологической человека» Э. Золя, которая сыграла важную роль в формировании 

психологических портретов персонажей натуралистических произведений В. Винниченко. Согласно ей, человек 

должен быть самодостаточным, индивидуальной, неповторимой, лишенной малейших признаков типизации или 

шаблонности. Герои натуралистических произведений изображались без употребления обширных сравнений, 

метафор, эпитетов. Только сухой язык фактов, четкий, детальное описание черт лица и внешнего вида 

персонажей. В первые десятилетия ХХ века в литературе доминируют другие мировоззренческие ориентиры, чем 

во времена Эмиля Золя и Ивана Франко. На первый план выходит «философии жизни». Поэтому Владимир 

Винниченко в изображении главных персонажей своих произведений придерживался несколько иных правил. 

Психологизм в его творчестве синтезировался с выразительными возможностями поэтики неонатурализму. Это 

позволило писателю расширить детерминизм человеческого поведения, не ограничивать его действием 

позитивистских факторов «расы» и наследственности. Классики натурализма выискивали причины 

психопатологии своих персонажей в недрах их родственных связей. Модернисты же нового времени изображали 

психопатологические типа как самодостаточные в каждом отдельном произведении, безотносительно к причинам 

возникновения и закрепления на генетическом уровне рода. 

Ключевые слова: эволюция, идентификация, психология, "философия жизни", неонатурализм, инстинкт, 

жизненная стихия. 
 

Natalia KOBZEY, 

"PSYCHOLOGICAL NATURALISM" IN THE WORKS OF V. VYNNYCHENKO 

The article examines the process of evolution of characterization of V. Vynnychenko's characters in the direction from socio-

psychological types to purely psychological ones, which allowed to identify the so-called "psychological naturalism" in the 

system of ideological and aesthetic beliefs of the writer. The position of E. Zol's concept of "physiological man", which played 

an important role in the formation of psychological portraits of the characters of naturalistic works of V. Vynnychenko, is 

analyzed. According to her, a person should be self-sufficient, individual, unique, devoid of the slightest signs of typification 

or stereotypes. Heroes of naturalistic works were depicted without the use of lengthy comparisons, metaphors, epithets. Only 

a dry language of facts, a clear, detailed description of the facial features and appearance of the characters. In the first 

decades of the twentieth century, literature was dominated by other worldviews than in the days of Emil Zol and Ivan Franko. 

"Philosophy of life" comes to the fore. Therefore, Volodymyr Vynnychenko followed somewhat different rules in depicting the 

main characters of his works. Psychologism in his work was synthesized with the expressive possibilities of the poetics of neo-

naturalism. This allowed the writer to expand the determinism of human behavior, not to limit its action to the positivist 

factors of "race" and heredity. The classics of naturalism searched for the causes of the psychopathology of their characters 

in the depths of their family ties. Modernists of modern times portrayed psychopathological types as self-sufficient in each 

individual work, regardless of the causes and consolidation at the genetic level of the genus. 

Key words: evolution, identification, psychology, “philosophy of life”, neonaturalism, instinct, element of life. 

 


