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ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ: 

МІСЦЕ МОТИВУ У НАТУРАЛІСТИЧНИХ ДРАМАХ 

Ґ. ГАУПТМАНА, І. ФРАНКА, В. ВИННИЧЕНКА 
 

Для висвітлення європейського літературного процесу кінця ХІХ – 

початку ХХ століття посутнє значення має зіставний аналіз ролі мотивів 

у драматичних творах, з одного боку, Ґ. Гауптмана, а з іншого – 

І. Франка та В. Винниченка. Порівняльне дослідження п’єс драматургів 

крізь призму мотивів духовного поступу, дискурсу людської думки – 

все це пов’язане з переосмисленням наявних морально-етичних норм, 

що сприяє проникненню в глибинні процеси міжнаціональних 

літературних взаємин означеної доби. 

Типологічне зіставлення динаміки особистісної емансипації у 

німецькій та українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття 

служить для виокремлення спільного й відмінного, що співвідноситься з 

оригінальними тематичними, сюжетними і композиційними пластами 

п’єс Ґ. Гауптмана (“Перед сходом сонця” (1889), “Самотні” (1890-

1891), “Розе Бернд” (1903), І. Франка (“Украдене щастя” (1891), 

В. Винниченка (“Брехня” (1910). Названі твори характеризуються 

низкою збігів і відмінностей, які важливі для розуміння іманентних 

структур натуралістичної драми, її змістових домінант і формальної 

організації.  

Поетична картина світу, всеосяжність моделювання життя на 

сторінках драм Ґ. Гауптмана, за творчістю якого “можна вивчати всі 

варіанти спільних ідей нової драми”,
1
 викликали й викликають увагу 

українських дослідників. З-поміж них виокремимо літературно-

критичні статті І. Франка,
2
 Лесі Українки,

3
 М. Євшана,

4
 М. Вороного,

5
 

Р. Гром’яка,
6
 І. Журавської,

7
 Д. Наливайка,

8
 Я. Погребенник,

9
 

М. Ткачука.
10

 Вони звертали увагу на натуралістичну драму 

Ґ. Гауптмана, зосереджуючись на її ідейно-тематичній цінності. 

Важливі праці, у яких драматургія Ґ. Гауптмана розглядається в 

контексті взаємодій української літератури, належать перу 

В. Гуменюка,
11

 Т. Гундорової,
12

 М. Кебала,
13

 М. Ласло-Куцюк,
14

 

Л. Мороз,
15

 В. Панченка,
16

 Е. Райснера,
17

 С. Хороба.
18

 Зауважимо: попри 

чималу кількість наукових студій, низка викладених у них 

формулювань вимагає з позицій сьогодення доповнення. Впадає в око 

недостатньо висвітлене дослідниками місце мотиву у драматичних 

текстах Ґ. Гауптмана, І. Франка, В. Винниченка.  
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Мотиви жіночої емансипації та вільного кохання, першовитоки 

яких віднаходимо у драмі Г. Ібсена “Ляльковий дім” (1879), набувають 

характерного оновлення у драмах Ґ. Гауптмана “Перед сходом сонця”, 

“Самотні”, “Розе Бернд”. На цей факт вказав Р. Коуен. Він наголосив, 

що окреслені “феномени слугують викриттю соціальної та 

особистісної спустошеності в суспільстві”.
19

 Ґ. Гауптман прагнув 

утілити ідею – художньо укласти хроніку життєдіяльності німецького 

суспільства, що увиразнювала реалії загальнолюдського звучання. 

Одним із її вагомих складників, за словами Лесі Українки, є відтворення 

життя особистості “переходового часу та переходової психології”.
20

  

Автор драми “Ткачі” істотно розширив тематичні обрії 

театрального мистецтва. Під його пером нуртувала не самоціль, а логіка 

як засіб аргументації для натуралістичного відтворення дійсності. Це 

твердження співзвучне тим завданням, які висувалися натуралістичною 

естетикою. Відповідно до її критеріїв, зі сцени зникає “багата на дію 

послідовність вчинків і боротьби” та утверджуються “невидимі 

сутички, зіткнення на психічному, ментальному та емоційному 

рівнях”.
21

 Йдеться про психологічний аналіз мотивації дії героїв, 

соціологічне вивчення середовища, у якому живе людина. Його 

наслідком стало зображення нових вимірів особистості, системи 

мотивів її вчинків.  

Особливості епохи зумовили типи героїв у драмах Ґ. Гауптмана. 

Оригінальність характерів Альфреда Лота, Йоганнеса Фоккерата, 

професора Крамптона, матінки Вольф, майстра Гайнріха, Міхаеля 

Крамера полягає в тому, що вони асоціюються з перетвореннями 

німецького суспільства кінця XIX – початку XX ст. Його духовний 

поступ призвів до специфічної концепції особистості в натуралістичній 

драмі. Тут маємо зображення персонажа не тільки як індивідуальності, 

але й у тому чи іншому вимірі як віддзеркалення ментальної моделі 

доби. У постатях драм “Перед сходом сонця”, “Самотні”, “Колега 

Крамптон” (1892), “Боброва шуба” (1893), “Затоплений дзвін” 

(1897), “Міхаель Крамер” (1900) акумульовані притаманні образи, чия 

доля суголосна талану покоління. Вони мотивують розвиток дії та 

виступають засобами реалізації жанрово-стильової своєрідності 

згаданих творів.  

Логічне обґрунтування мотиваційної сфери людини законами 

природи у Ґ. Гауптмана призвело до зміни функцій персонажів у плані 

художнього зображення. Аналізуючи драму Ґ. Гауптмана “Перед 

сходом сонця”, наштовхуємося на специфічну для порубіжної епохи 

модель світоуявлення. Засоби характеротворення, продемонстровані 

Ґ. Гауптманом в образі Лота, адекватно передають національний 

характер, зумовлений особливостями доби. Вони суголосні новому 
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світобаченню, що примітний для кінця XIX – початку XX століття. У 

Гауптмановому творі мотиви, що визначають Лотову поведінку та його 

устремління, не належать до матеріального світу, а тому окреслюють 

особистість з визначеними ідеалами. Вони мотивовані активними 

процесами переоцінки трансцендентних вартостей і формуванням 

нового світогляду. Лот увиразнює це в розмові з Гоффманом, 

наголошуючи, що наївні студентські роки “остаточно позбавили його 

забобон”.
22

 Структура інтелектуально-психологічних пошуків героя 

драми “Перед сходом сонця” передбачає витвір у художньому бутті 

особистості таких обставини для головного героя, які сприяють його 

гармонійному удосконаленню через відмову від моральних забобонів, 

від тягаря дріб’язкового світу. Підґрунтям внутрішніх колізій 

персонажа стає суперечність між його інтелектуально-світоглядними 

настановами та наявним світопорядком. 

У драмі “Перед сходом сонця” Ґ. Гауптман з’ясовував, чи здатна 

центральна постать драми досягти щастя, внутрішньої гармонії, якщо 

керуватиметься цінностями, що строго підпорядковані власним 

переконанням. Водночас письменник перевіряв істинність думок і 

уявлень свого персонажа. У процесі розвитку сюжету головний герой 

отримує можливість співвіднести свої теорії з реальним життям. У 

підсумку здатність людини раціонально керувати своїм життям зазнає 

невдачі. Керуючись категоричною схемою й відкидаючи почуття, Лот 

не враховує життєві реалії, які виходять за рамки логічних побудов. У 

цьому зв’язку не позбавлене логіки твердження Р. Коуена: “«Розумне» 

загрожує в Лота, подібно до «практичного» в Гоффмана цілком 

залишити поза увагою людське. Лот не бачить індивідуального 

страждання, оскільки він хоче бачити тільки колективне горе”.
23

 

Відверта тенденційність позбавляє героя можливості бути об’єктивним. 

В образі Альфреда Лота Ґ. Гауптман змалював типові риси людини-

носія певної історичної доби. Тут важливо відзначити роль 

детермінуючих чинників, а також показ емоційних реакцій на вплив 

доленосного детермінізму. Звідси – постійна боротьба в душі 

персонажа, його роздвоєність, спричинена прагненням до внутрішньої 

свободи та неможливістю його реалізації. Життєва позиція Альфреда 

Лота втілює собою комплекс етичних, суспільно-політичних, 

естетичних, філософсько-світоглядних особливостей. Їх органічну 

єдність необхідно врахувати для встановлення цілісного уявлення про 

молодого економіста як особистості, виявлення мотивацій його вчинків. 

Сукупність різних чинників детермінує боротьбу центрального 

персонажа драми “Перед сходом сонця” за поширення й перемогу 

гуманних, високодуховних, жертовних ідей, спрямованих на творення 

добра. Його кредо – це “боротьба за щастя всіх”.
24

 Про цей факт ми 
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дізнаємося під час бесіди молодого економіста з Гелене. У розмові 

йдеться про Лотову відмову від особистого добробуту заради 

суспільного ідеалу. Він заявляє про своє самозречення від подружнього 

щастя, наголошуючи, що його сили цілком належать “життєвій меті”, 

а звідси – вони “вже не його”.
25

 Не здатен він відмовитися від 

поставлених завдань заради дружби: 

Loth. Ich habe dir doch bereits gesagt, daß ich um eines ganz 

bestimmten Zweckes willen hier am Ort bleiben muß. 

Hoffman, aufs äußerste verblüfft und entrüstet zugleich. Hör mal...! Das 

ist aber beinahe  n i c h t s  würdig! – Weißt du denn nicht, was du mir als 

Freund schuldest? 

Loth. Doch wohl nicht den Verrat meiner Sache!?
26 

 

Лот не зраджує справі, своїм ідеалам навіть заради Гелене – 

дівчини, для якої він був ладен “померти”;
27

 цілуючи, він називав її 

“милим, благородним створінням”,
28

 клянучись, що буде тільки її 

“любити все своє життя”.
29

 Дилема, перед якою він опинився, 

покликана не лише випробувати, але й ствердити духовну сутність його 

особистості. Перешкоди на його шляху вимагають значних зусиль волі, 

активної боротьби і самопожертви заради провідних переконань та 

ідеалів. Задля них Альфред Лот виявляє готовність до найзначніших 

жертв. Борець за нові суспільні ідеали заявляє Гелене: хто “веде сувору 

боротьбу, може не дожити до її завершення”.
30 

У художніх концепціях особистості Ґ. Гауптмана образ персонажа, 

який протистоїть узвичаєним нормам поведінки та схиляється до 

індивідуального бунту, знаходить своє продовження у драмах “Свято 

перепросин” (1890), “Самотні”, “Ткачі” (1892), “Розе Бернд”, 

“Міхаель Крамер”, “Втеча Ґабріеля Шіллінґа” (1912). Створивши 

узагальнені характери у реальних життєвих обставинах, Ґ. Гауптман у 

драмі “Самотні” досліджував такі посутні параметри їхніх об’єктивних 

проявів, як прагнення до духовного поступу. За переконливою оцінкою 

І. Франка, “основою драми є одна з великих ідей нашого віку, ідея 

емансипації людської думки і людського чуття з пут застарілої 

традиції. З того погляду ‘Одинокі люди’ навіть глибші, захоплюють 

ширший духовний горизонт, ніж ‘Ткачі’”.
31

 Концептуальна засада 

автора драми “Украдене щастя” щодо специфіки змалювання дійових 

осіб у дискурсі творчості Ґ. Гауптмана співзвучна висновкам Лесі 

Українки. У дослідженні “Міхаель Крамер. Остання драма Ґергарта 

Гауптмана” поетеса пов’язувала розвиток західноєвропейської драми 

кінця ХІХ – початку ХХ століття з жанрово-стильовими шуканнями 

Ґ. Гауптмана, чільне місце серед яких займають неоромантичні 

тенденції. Вагомий аргумент Лесі Українки, що “визвольний дух 
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неоромантизму віє у всіх його творах без винятку”,
32

 суголосний 

Франковій тезі. 

Вагомою для розуміння внутрішніх мотивів Йоганнеса Фоккерата у 

драмі “Самотні” є проблема вільного шлюбу. Новий виток взаємин між 

чоловіком і жінкою – предмет наукового пізнання Йоганнеса. На основі 

стосунків осіб протилежної статі він шукає непроторенних і 

незрозумілих для навколишніх шляхів. Наявні суспільні вартощі 

(кар’єра, заможність, родинний затишок) мало турбують героя драми. 

Його завдання – рухати вперед думку, шукати імпульси поступу. Цей 

факт автор вклав у вуста Анни Мар. У її міркуваннях, що “пан Йоганнес 

прагне за межі звичного”
 33

 та що він “належить саме до тих, які 

шукають нових доріг”,
34

 відображено устремління прогресивної 

молодої ґенерації. 

У прагненнях покоління, виразником поглядів якого став Йоганнес 

Фоккерат, змальовано найістотніші проблеми суспільного життя. У 

драмі вони окреслені на основі перегляду традиційних уявлень про 

шлюб. Його побудова на нових засадах проступає у бесіді Йоганнеса та 

Анни. Вустами молодого вченого висловлюються передчуття, що 

незабаром настане час неминучих змін: “Nicht das Tierische wird dann 

mehr die erste Stelle einnehmen, sondern das Menschliche. Das Tier wird 

nicht mehr das Tier ehelichen, sondern der Mensch den Menschen. 

Freundschaft, das ist die Basis, auf der sich diese Liebe erheben wird”.
35 

У Йоганнесовій тираді висловлено намір позбутися тваринних 

інстинктів заради продовження роду. Мета героя – чисті почуття, у яких 

немає нічого низького, брудного. Він бачить спілку між чоловіком і 

жінкою, побудовану на єдності духовного світу, такою, що протистоїть 

примітивним потягам. 

Наростання напруження до кульмінації у драмі “Самотні” 

зумовлене конфліктом особистості, що постає у своєму психологічному 

розвитку. Критичне переосмислення Йоганнесом суспільних цінностей 

підсилюється внутрішнім морально-етичним конфліктом. Увага 

драматурга спрямована на розкриття цього конфліктного вузла, який 

полягає у “виборі між двома чи більше якісно відмінними 

альтернативами”.
36

  

Йоганнес щиро вірить: його дружні стосунки з Анною мають 

цілком іншу основу, ніж кохання до Кете. Молодий вчений не хоче 

псувати товариські взаємини зі студенткою через нерозуміння 

навколишніх. Він переконаний у цьому, бо дружні взаємини між 

чоловіком і жінкою можливі. Тому морально-етична проблема існує 

більше для його оточення, ніж для нього самого. Увиразнення 

психологічної концепції відсуває інтригу, зовнішні обставини на другий 

план. Домінуючу роль відведено наївним мріям героя та краху його 
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сподівань. Адже вони несумісні з жорсткими умовами життя, у якому 

панують не ілюзорно-уявні, а реальні й часто непривабливі форми 

людської екзистенції. 

Вияви цього аспекту Гауптманового письма віднаходимо в п’єсі 

“Ткачі”. Тут виступ знедолених людей зумовлений індивідуальним 

протестом. Неможливість вільного волевиявлення, що веде до 

внутрішньої дисгармонії, служить каталізатором до відкритого 

протистояння. У його рамках відбувається реалізація пориву героїв 

драми до внутрішньої свободи, що пов’язане “з поняттям людської 

гідності і самоповаги”.
37

 Прагнення доведених до відчаю людей 

вирватися з нелюдських умов “на вільні простори” починається з 

їхнього усвідомлення власної суб’єктної величини, особистої 

самоцінності. Відчувши себе людьми, Беккер, Баумерт, Анзорґе разом з 

відставним солдатом Єгерем вдаються до стихійного бунту. У його 

розвитку виявляється велич духу знедолених людей, всі помисли яких 

відтепер сконцентровані на бажанні до свідомого опанування обставин.  

У драмі привертають увагу переосмислення та новації зображення 

героїв у значенні традиційної драми. Головним суб’єктом дії у творі став 

не осібний герой, а натовп. Ткачі, як роз’яснює З. Геферт, – “не 

недиференційована маса, яка тут стає колективним героєм; завдяки 

мистецтву зображення образів Гауптман виводив на сцену велику 

кількість індивідуально побачених людей”.
38

 В образах убогих людей 

створюється характерна модель героїв порубіжної епохи; це люди, які є 

справжні законодавці для “Я-особи”. Наскрізною в драмі проступає ідея 

духовного вивільнення. 

Ґ. Гауптман розкрив логіку психоемоційних змін ткачів. Переоцінка 

традиційних норм суспільної поведінки набуває причинного зв’язку на 

рівні глибоких душевних переживань. Їхній перебіг утворює своєрідний 

ланцюг, що символізує шлях досягнення особистісної свободи. Ткачі 

повстають з колін, а реципієнт співпереживає цей процес розвитку 

внутрішньої драми. 

Тут варто виокремити міркування Лесі Українки. Дослідниця 

докладно роз’яснила: “В драмі ‘Ткачі’ дається взнаки подих 

неоромантизму з його прагненням до звільнення особистості. Старий 

романтизм прагнув звільнити особистість – але лише виняткову, 

героїчну – від юрби; натуралізм вважав її безнадійно підкореною юрбі, 

яка керується законом необхідності та тими, хто краще за всіх вміє 

діставати для себе користь з цього закону та знову ж таки юрбою у 

вигляді класу буржуазії; неоромантизм прагне звільнити особистість в 

самій юрбі, розширити її права, дати їй можливість знаходити собі 

подібних чи, якщо вона виняткова і до того ж активна, дати їй нагоду 
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підносити до свого рівня інших, а не опускатись до їх рівня, не бути в 

альтернативі вічної моральної самотності або моральної казарми”.
39 

Звідси – показ звільнення від проявів доленосного детермінізму в 

драмах Ґ. Гауптмана “Перед сходом сонця”, “Самотні”, “Свято 

перепросин” відбувається в душах персонажів, які діють в ім’я 

внутрішньої свободи. Задумуючи свій твір, драматург досліджував 

природу людини в межовій ситуації. Його герої намагаються вирватись 

зі заскорузлих суспільних переконань на вільні простори. Цим 

зумовлений їхній порив до свідомого опанування обставин. У їхніх 

поглядах відбувається злам, переоцінка вартощів. Ідеї Альфреда Лота, 

братів Шольц, Йоганнеса Фоккерата проходять випробування реальним 

життям. Воно завжди багатше за схему, передбачуване чи стихійне. 

Мотиви духовного поступу, пов’язані з переосмисленням наявних 

морально-етичних норм, отримують логічне продовження у драмі 

Ґ. Гауптмана “Розе Бернд”. Життєпис головної героїні твору – це 

втілення протесту проти тих суспільних стандартів, які упосліджують 

людину. Гамма емоцій Розе Бернд постає перед поглядом реципієнта у 

вигляді процесу, рушійною силою якого є конфлікт у душі дівчини. Він 

визначається низкою моральних норм, яких героїня намагається 

дотримуватися, але частіше порушує. Усвідомлення цього факту 

спричиняє драматичний поєдинок в її свідомості. Вона переживає 

психологічно глибокі та складні колізії. Її внутрішній світ сповнений 

душевних мук. Невипадково дівчина заявляє пані Фламм: “Найкраще 

для мене було б кинутися у воду!.. Раз таке сталося… Боже, прости 

мені мій гріх!”.
40 

Страждання Розе зумовлює усвідомлення, що вона переступає 

через моральну межу як норму. Попри це, доступними їй методами вона 

бореться за дещицю власного щастя. Про це свідчать слова дівчини, що 

вона відстоїть свої права.
41

 Ґ. Гауптман вдало відтворив арсенал засобів, 

до яких вдається дівчина, аби тільки Штреккман не розголосив її 

таємниці. Намагаючись змусити машиніста локомобіля мовчати, Розе 

спочатку погрожує розправитися з собою. Однак її вислови про те, що 

вона щось вчинить з собою
42

 та повіситься вдома не поперечині,
43

 

бажаного ефекту не досягають. Тільки сміх Штреккмана викликає 

погроза розбити йому голову.
44

 Зрештою героїня драми пропонує йому 

дванадцять талерів
45

 – весь маєток, яким вона володіє. 

У сцені зі Штреккманом Розе поступово проходить стадії переляку, 

гніву, сум’яття, розпачу. Її конфлікт перманентний, він наскрізний та 

невирішуваний. Тут йдеться про переосмислення світоглядних 

орієнтацій, перегляд суспільних цінностей. Розе, за доречним 

міркуванням Е. Гільшера, “сумнівається в справедливості наявного 

порядку, тільки уявно божественного та земного, оскільки 
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нездійсненним залишилося її прагнення кохати, розчавлені ногами її 

людські права на кохання”.
46 

Страждання, крізь які довелось пройти центральній постаті драми, 

змусили її глибше осмислювати життя. Життєві колізії Розе Бернд 

призвели до усвідомлення умовності моральних і правових норм 

тогочасного німецького суспільства. Їх героїня увиразнює наприкінці 

твору. З гіркотою посміхаючись, вона промовляє, що “світ складається 

з неправди та обману”.
47

 На цій основі Ґ. Гауптман виокремив новітні 

ідеї, пов’язані з питанням заскорузлості морально-етичних догм, що 

були в його творах невід’ємними елементами художнього моделювання 

світу. Ідейно-емоційне ставлення автора до предмета зображення у 

драмі “Розе Бернд” відбиває нові для драматургії на зламі століть 

змістові ракурси зображення життя. Авторські ходи в його осмисленні, 

де в центрі – інтуїція, досягають важливих істин. Тут має місце 

розвиток оригінального мотиву зіткнення людини та суспільства. Він 

динамізує внутрішній світ постатей твору та утверджує нові змістові 

форми, які поставали притаманною рисою невтомних пошуків 

Ґ. Гауптмана до адекватного жанрового навантаження.  

Окреслення ролі мотиву у текстах творів Ґ. Гауптмана має посутнє 

значення в контексті типологічного зіставлення з драмами І. Франка 

“Украдене щастя” та В. Винниченка “Брехня”. П’єси німецького і 

українських драматургів вирізняються спільністю окресленої 

проблематики, що зближує ідейно-художню структуру їхніх творів. 

Типологічні паралелі між драмами Ґ. Гауптмана, І. Франка і 

В. Винниченка окреслюються сходженнями, на які впливає типове для 

натуралістичної творчої манери ставлення митців до дійсності. Тому 

закономірно постає низка нез’ясованих, недостатньо висвітлених 

проблем у літературознавчій науці щодо ґрунтовного типологічного 

зіставлення ролі мотиву у драматичних текстах письменників. 

Натуралістичні тенденції в художній тканині драми “Украдене 

щастя” зумовлені ідейними пошуками І. Франка, у яких натуралізмові 

відводилося одне з чільних місць. Розкриваючи естетичні засади 

українського письменника, Т. Гундорова стверджує: “З Франковими 

творами проникав в українську літературу натуралізм, руйнуючи 

ідилічні малюнки, підриваючи романтичні конфлікти і 

моралізаторсько-сентиментальні повчання творів „народовського‟ 

спрямування”.
48

  

За допомогою аналітичного способу художнього відображення 

дійсності у п’єсі “Украдене щастя” автор поєднав самобутність 

людського образу з проблемою несвободи, залежності особистості від 

оточення та боротьбою за звільнення від його пут. Проблематика твору 

сконцентрована на вагомості духовних пошуків особистості. Увага 
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драматурга спрямована на окреслення дуалістичності духовного світу 

Анни, Михайла та Миколи, за якої відбувається становлення 

внутрішнього “я”. Внутрішній конфлікт персонажів драми 

трансформується у конфлікт зі світом. Тут має місце дилема наявних 

суспільних морально-етичних вартощів, що характеризує український 

натуралістичний дискурс. Його константи окреслює Т. Гундорова в 

аналізі психологічної студії “На дні”: “Український письменник 

(І. Франко. – І.З., В.В.), який уже в теорії „наукового реалізму‟ заклав 

характерну відмінність від натуралістичної методи Золя, доповнюючи 

його „поступовою тенденцією‟, у повісті „На дні‟ основну увагу так 

само звертає на студіювання насамперед морально-психологічного 

досвіду і духовного життя, виступаючи більше „психопатологом‟, 

подібно до Достоєвського, аніж „соціологом‟, як Золя”.
49

  

Художньо-емоційний лад драми І. Франка вирізняє актуалізація 

психологічних факторів у рамках соціальних. Прояви духовного 

розкріпачення в драмі “Украдене щастя” органічно пов’язані з 

мотивами жіночої емансипації. І. Франко неодноразово звертався до цієї 

проблеми. Драматург “ще за десять років до створення п‟єси 

(“Украдене щастя” – І.З., В.В.) опублікував статтю „Жіноча неволя в 

руських піснях народних‟, де розмірковував про безправне становище 

жінки як наслідок соціальної та економічної нерівності”.
50

  

І. Франко переконливо змалював спроби Анни самореалізуватися, її 

намагання визволитися від суспільних табу, стати самодостатньою 

особистістю. При цьому драматург не вдавався до спрощеного, 

декларативно-публіцистичного розкриття феміністичного дискурсу. 

Шлях до свободи у драмі “Украдене щастя” подано в оригінальному 

ракурсі. Видана насильно за нелюба, Анна переступає через суспільні 

норми й погляди на шлюб. Після перших зустрічей з Михайлом вона 

навіть думати боїться про порушення шлюбної присяги. Але згодом 

боротьба за власне кохання приводить дружину Миколи до ігнорування 

осуду з боку сусідів, сільської громади, чоловіка. Дружина Задорожного 

нехтує негативним ставленням людей до своєї поведінки. Продовжувати 

виконувати зобов’язання, покладені на неї суспільством вона не в змозі. 

І. Франко переконливо вмотивував психологічні зміни героїні твору. 

Тут доречно виокремити міркування Л. Мороз: “Постать Анни можна 

вважати перехідною від традиційних до персонажів нової 

психологічної драми. На ній особливо яскраво видно, що у 

психологічному аналізі, обґрунтуванні поведінки своєї героїні 

письменник більше схильний до першого, скоріше до психіки, аніж 

логіки, і скоріше до аналізу, аніж до обґрунтування”.
51

  

Мотивами розкріпачення людської думки пронизана драма 

В. Винниченка “Брехня”. Вона була “однією з перших п‟єс 
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В.Винниченка, що піддавалась осмисленню як власне „нова‟ драма”.
52

 

Звідси – її проблематика. Акцентування відносності загальноприйнятої 

моралі і розвиток на цій основі конфлікту зумовлені прагненням 

В. Винниченка “загальновизнані норми моралі зіштовхнути з „новими 

цінностями‟, що породжені науковою і суспільною думкою кінця XIX – 

початку XX ст.”
53

 Проблеми, порушені автором, сконцентровані у 

зверненні Наталі Павлівни до Антіна Михайловича: “Дитинко, пошла 

брехня завжди найправдоподібніша”.
54

 Репліка героїні особливо 

важлива для осмислення неоднозначності прописних істин. Не тільки 

Тось не в змозі зрозуміти, де брехня, а де правда. Він, а разом з ним і 

реципієнт драми не довіряють Наталі Павлівні, не впевнені в її 

самопожертві, піддають сумніву її співчуття до чоловіка. На 

суперечностях між справжніми чеснотами цієї дієвої особи та їх 

догматичним розумінням розгортається драматичний конфлікт. 

Його оригінальність підштовхує до пошуку нових вимірів 

моральності. У драмі, попри своє активне чи пасивне звучання, “слово 

„брехня‟ практично втрачає свій зміст”.
55

 Прагнення по-новому 

осмислити зужилі моральні категорії спонукає В. Винниченка до 

всебічного соціально-психологічного дослідження життя тогочасного 

українського суспільства. Досліджуючи складні взаємини жінки з 

оточенням, драматург на основі екзистенційної нерівноваги мікросвіту 

героїв піддає сумніву споконвічні поняття моралі. “Справді, – виразно 

підкреслює Л. Мороз, – не брехнею треба було б назвати всі її (Наталі 

Павлівни – І.З., В.В.) зусилля, намагання створити комфортні умови 

для душі кожного з дорогих їй, – але словник наш, людей пересічних, 

надто примітивний, і можна думати, що драматург ужив це слово з 

сумною іронією”.
56

  

Позиція В. Винниченка щодо постатей його твору увиразнює 

об’єктивне сприйняття реального життя, “шматок” якого окреслений 

ситуацією, з якої годі знайти вихід. Безвихідь закорінена в моральній 

проблематиці драми. Герої твору стають заручниками системи 

моральних норм. Традиційні цінності загальнолюдської спільноти 

унеможливлюють їм шлях до власного щастя. Не в змозі жити у 

відповідності з суспільними вимогами вони вдаються до витвору нових 

вимірів моральності. Художній замисел В. Винниченка у драмі полягає 

у з’ясуванні питання, що коїться з суспільною мораллю, наскільки 

незаперечними є її істини. “Суб‟єктивно В. Винниченко не був 

заперечником моралі як такої, – резонно підсумовує В. Панченко, – він 

лише шукав моделі нової моралі, яка б замінила стару – лицемірну й 

анахронічну”.
57 

Пуританська святість не може бути прийнятною прагматичним 

мисленням Наталі Павлівни. Закостенілі уявлення моралі не здатні 
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вплинути в змальованій ситуації на прагнення героїні отримати дещицю 

щастя. Постійна радість, піднесений настрій дружини інженера 

викликані внутрішнім подоланням догматизму минулого. 

Погоджуємося з висновком Л. Мороз, що “ключовою у виставі стає 

думка, до якої з мукою дошукується героїня: „Брехня – то є постаріла 

істина‟. Тобто, те, що вчора було Добром, нині може обернутися Злом. 

І нічого на світі нема незмінного й невичерпного”.
58

 Доречність 

міркувань дослідниці віднаходимо в контексті твору. Наталя Павлівна 

відкидає зужиті шаблони та живе власною мораллю. Її контури вона 

окреслює в розмові зі своїм коханцем: “О, людям, котику, зовсім не 

треба правди чи брехні, їм треба щастя, розумієш, щастя, спокою. 

Коли брехня може це дать – слава брехні! Слава!”
59

  

Звільненням від суспільних ілюзій увиразнюється гармонія Наталі 

Павлівни з довкіллям. Переступивши через непорушні цінності, вона не  

відчуває докорів сумління. “Хіба? Ха-ха-ха! Мій правдивий хлопчик не 

любить брехні? Навіть тої, що дає радість? Хлопчику, що єсть 

істина? Істина є постаріла брехня. Всяка брехня буває істиною”.
60

  

Констатуємо факт: дружина інженера усвідомлює законність 

можливості покинути сім’ю чоловіка та жити з тим, кого кохає. Однак 

вона не може зважитися на такий крок. Йому на заваді стає страх 

розбити щастя, віру невинних людей. На цьому наголошує Л. Мороз: 

“Ясно, що не для романів своїх чи, тим більш, сексуальних потреб 

мусить вона накручувати нерозв‟язний клубок, – а з любові до 

ближнього, з жалощів до кожного”.
61

  

Тут можна дійти висновку: типологічний аналіз драм п’єс 

Ґ. Гауптмана “Перед сходом сонця”, “Самотні”, “Розе Бернд”, 

І. Франка “Украдене щастя”, В. Винниченка “Брехня” засвідчив низку 

збігів. Вони окреслені визначальною роллю мотивів духовного поступу, 

емансипації людської думки. Оригінальність п’єс Ґ. Гауптмана, І. 

Франка та В. Винниченка полягає у констатації неоднозначності 

етично-моральних норм у час переосмислення “вічних істин”. 

Переосмислення раціональних етичних конструкцій акцентує увагу 

реципієнта на детермінізмі людської долі та її об’єктивного змалювання 

з метою панорамного розкриття “імперативів внутрішнього світу 

людини”.
67

 Йдеться про невід’ємні складові чисельних сил, що 

визначають життя людини. Мотиви духовного розкріпачення постатей 

натуралістичної драми постають закономірно та логічно з попереднього 

протікання, ходу життєвого устрою персонажів, атмосфери змальованої 

епохи.  
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