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З призабутої спадщини повертається до нас ім’я В. Г. Винниченка, не тільки людини 
складної політичної долі, а й талановитого майстра художнього слова, творчість якого була 
неординарним явищем в історії українського письменства. Особливість творчої манери 
письменника полягає в тому, що він заглиблюється саме у внутрішній світ людини, чого 
бракувало творам побутово-етнографічного характеру в українській реалістичній літературі. 

За висловом І. Я. Франка, Винниченко належав до тих письменників, для яких головна річ 
— «людська душа, її стан, її рухи в таких чи інших обставинах». 

А передати те, що діється в глибині людського єства, ой як непросто! Та наша мова 
справляється з цим нелегким завданням. Упродовж віків у ній виробилися спеціальні засоби 
— так звані безособові конструкції, що відзначаються широкими можливостями передачі 
світосприймання людини через призму її почуттів, думок, бажань, переживань, настроїв. 
Психологічний стан людини непідвладний її волі. Людину захлинають почуття, що 
виникають якось спонтанно, неждано зринають спогади, з’являються бажання, а то й просто 
вона сама не знає, що з нею діється. Саме така самостійна, незалежна від волі особи ознака 
психологічного стану виражається у мові безособовими реченнями: Я почував виразно, як 
мені тоскно, тісно в грудях, як мені душить горло, як в моїй пахві щось не то ниє, не то 
ніяково, як мені хочеться одвернутись, щоб не бачити цієї насупленої ніжки посинілої 
дитини («Олаф Стефензон»). 

Життєві «університети», що їх пройшов Винниченко, дозволили йому сказати чимало 
правди про трагічне становище селянства, наймитів-заробітчан, солдатчину, тюремні будні, 
життя української інтелігенції. Переважно це люди нелегкої, а то й трагічної долі. Тому їх 
внутрішній стан виражається словами, що передають сум, біль, розпач, терзання душі. І що 
цікаво, здебільшого це безособові речення. 

Автор або сам виступає у ролі оповідача — і тоді певний психологічний стан 
відтворюється як ним пережитий, або ж у ролі носія цього стану виступає конкретна особа: 
Мені якось стало холодно у грудях («Заручини»); Гликерії так любо, так затишно сидіти 
(«Контрасти»); Миколі зовсім ніяково стало («Заручини»). 

Поширюючи загальновживані фразеологізми на душі (на серці) важко, у грудях тисне 
(коле) різними прислівниками, автор тонко відтворює психологічний стан героїв оповідань: 
У грудях робиться якось порожньо, нудно і безнадійно («Контрасти»); Щось давило-щеміло 
на серці («Краса і сила»). 

Мовна майстерність автора виявляється у застосуванні різних прийомів. Насамперед, це 
нанизування цілого ряду лексичних синонімів, що є однією з характерних ознак його творчої 
манери: Пор.: Миколі було так гарно, спокійно і тепло-тепло, що навіть ворушитись було 
важко («Заручини»); їй душно, чогось тяжко, чогось сумно, хочеться плакати 
(«Контрасти») ; їй і приємно, і злісно, і ніби соромно за себе («Контрасти»). 

Винниченкові притаманна манера емоційного оповідача, який прагне донести до читача 
всю глибину людських переживань. Як передати словесно, наприклад, що людина дедалі 
більше страждає чи сповнюється радістю? Досягається це повторами (І їй стає вмент 
жалко-жалко цих людей («Контрасти»); їй стає ніяково — і жаль їй, і соромно-соромно 
(«Контрасти»); На серці щось страшенно боліло, й нудно-нудно стало («Заручини»); Миколі 
хотілось мовчати і слухати-слухати без кінця цей палкий бентежний голосок («Заручини»); 
словами невимовно, безмірно, до смерті, що посилюють ознаку стану (Максимові стало 
невимовно радісно («Роботи»); їй було безмірно тяжко («Голота»); Мотрі з ним було і 
важко, й ніяково, а на самоті якось пусто, нудно і сумно, до смерті сумно («Краса і сила»); 
Вам стає безмірно журно («Момент»), а також підсилювальною часткою так (У грудях так 
тяжко здушило, так сумно защеміло («Заручини»); Мені так легко з вами («Заручини»); 



Мені раз у раз так важко стає («Заручини»). 
Особливої ваги у психологічному відтворенні набуває лексема щось, якою передається 

сумнів, непевність, нездатність виразно визначити певне почуття, що виникло спонтанно в 
хвилини напруження чи розслаблення (Щось важке-важке то набігало з живота на груди, 
то відходило, то знов набігало, вкриваючи лоба холодним потом, і знов одходило, кидало в 
огонь («Заручини»); Щось рідне та близьке теплом обгортало всю його істоту 
(«Заручини»); Всередині у Зіни кипіло щось важке, вогневе («Зіна»), і разом з тим 
створюється глибинна психологічна характеристика (В очах Софрона стояло щось злісне, 
уперте («Раб краси»); В її лиці було щось благородне, витончене, міцне («Зіна»); На лиці 
грало щось неспокійне, болюче («Зіна»); В лиці було щось звіряче, дике («Заручини»). 

Всі ці засоби засвідчують індивідуальність Винниченка-оповідача, надають розповіді 
народнорозмовного колориту. 

Звернімо увагу і на прислівники, що ними виражається внутрішній стан героїв і які, як 
правило, утворюють стилістичну фігуру градації, де поступово наростає відчуття болю, 
безнадійності тощо. Їй соромно до болю, до скаженої злості («Контрасти»); Від думки про 
Галю йому робилось ще холодніше і нудніше («Заручини»); Гликерії щось до болю, до муки 
душить серце; дихати важко од жалю, і хочеться скажено, голосно ридати («Контрасти»). 

Поряд із загальновживаними словами на позначення стану людини (весело, сумно, 
радісно, бентежно) у мовомисленні Винниченка зринають і новотвори. Серед них нерідко 
майже протилежні за змістом поняття. Так, поняття Мені тепло асоціюється з чимось 
приємним, при поєднанні із словом боляче (пор.: Миколі вмить стало тепло, боляче тепло 
(«Заручини») набуває іншого відтінку, показує всю складність і суперечливість 
зображуваного стану: Миколі тепло на душі від зустрічі з Галею і водночас тривожно від 
якогось неприємного передчуття. Ми натрапляємо на оксюморони, характерні для 
Винниченка. У поєднанні таких контрастних відчуттів, як солодкий сум, приємний холод, 
теплий біль, солодкий холод тощо, які логічно нібито несумісні, виникає нове уявлення про 
психологічний стан особи: Обом було ніяково і гарно, і солодко-сумно («Голота»); Гликерії 
аж холодно-солодко якось завмирає у грудях і стає чогось страшно («Контрасти»); І було 
так чудно і сумно-солодко від того, що їх було троє тут, у полі, під житом: вони двоє та 
ридаючі звуки сопілки («Раб краси»); Нам обом стало якось радісно-ніяково («Момент»); 
Було так боляче-сумно («Голота»); У грудях приємно-холодно завмирало («Заручини»). 

Через стиль автора ми можемо по-різному відчути психологічний стан людини, в якому 
вона перебуває в різні моменти життя. І не тільки стан людської душі, а й її рух, що 
досягається значенням таких лексем, як стало, зробилось. Миколі зробилось легше. 1 легше, і 
якось тепло («Заручини»); Зразу порожньо стало і навіть чогось сумно («Заручини»); Аж 
млосно мені стало («Поміркований та щирий»); І вмить йому стало чудно і навіть смішно 
(«Зіна»). 

Справді, виражальні можливості слова в оповіданнях Винниченка безмежні. 
Використовуючи різні стилістичні засоби, автор створив цілий ряд психологічних образів 
людей, у душах яких — «саме Життя, убране в сміх і в сльози, в радість і страждання, з 
посмішкою ненависті і любові». Позначені самобутньою авторською індивідуальністю 
новотвори відіграють важливу роль у сприйманні характеру героїв, дають змогу відчути і 
біль, і крик, і радість й тугу, і спів людських сердець. 
 


