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ВСТУП 

Проблематиці української літератури 60-х років ХХ ст. присвячено 

ряд  досліджень в Україні та за її межами, зокрема, праці В. Агєєвої, 

Є. Барана, Н. Білоцерківець, І. Бондар-Терещенка, Т. Гундорової, 

В. Даниленко, Д. Затонського, Н. Зборовської, Я. Поліщука, І. Старовойт, 

Л. Тарнашинської, Р. Харчук. Екзистенціальні ж мотиви у творчій спадщині 

українського модернізму досліджували О. Галета, О. Гриценко, Г. Кудря, 

В. Мельник, Н. Михайловська, Н. Монахова, С. Павличко, Л. Пізнюк, 

М. Тарнавський, В. Шевчук, Ю. Шерех (Шевельов), М. Хороб. 

Осмисленню шістдесятництва сприяють мемуари та автобіографії 

представників цього покоління, які намагаються подати власний зріз тієї 

складної доби, пропонують свою версію подій, у яких брали участь, своє 

світовідчуття і світорозуміння, історичну модель епохи. 

Однак на сьогодні майже відсутні комплексні дослідження парадигми 

екзистенціалізму в українській поезії та прозі крізь призму систематики 

художніх образів та характерів, екзистенційних категорій, чим і обумовлена 

актуальність нашого дослідження. 

Мета полягає в комплексному аналізі парадигми екзистенціалізму в 

творчості письменників шістдесятників крізь призму проблематики художніх 

образів та характерів, а також проблематики творів та екзистенційних 

категорій, відображених у них. 

Завдання: 

- розглянути понятійно-категоріальний апарат філософії 

екзистенціалізму в 60-ті роки ХХ ст. та його екстраполяцію у сучасну 

українську прозу; 

- окреслити особливості екзистенціалізму в дискурсі українського 

модерну, і шістдесятництва зокрема; 

- визначити специфіку художніх образів та основні типи 

характеру; 
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- систематизувати теоретико-літературні, філософські та 

соціокультурні аспекти шістдесятництва як культурного явища другої 

половини ХХ ст.; 

- розкрити особливості творення характеру персонажа у 

екзистенцій прозі українських шістдесятників. 

Об’єктом дослідження є екзистенціальна література шістдесятників 

як одна зі складових українського літературного процесу (на матеріалі 

творчості Ліни Костенко, Романа Андріяшика, Василя Стуса, Володимира 

Дрозда, Миколи Вінграновського, Василя Симоненка).  

Предмет дослідження – художні вияви екзистенціальних модусів 

людської сутності, екзистенціальні парадигми та екзистенціальні рефлексії, 

типи художніх образів та характерів в творчості українських письменників 

60-х років ХХ сторіччя. 

Теоретико-методологічна основа бакалаврської роботи. 

Теоретичну основу складають літературознавчі дослідження М.Гайдеґґера, 

А.Камю, Г.Марселя, Ж.-П.Сартра, К.Ясперса, В. Франкла. Важливе 

теоретико-літературне значення мають дослідження сучасних українських 

літературознавців: Т.Гундорової, М.Жулинського, Н.Зборовської, 

Р.Корогодського, М.Коцюбинської, Є.Сверстюка, Бондаренко Ю., А. 

Дністрового, О.Лілік, О.Пахльовської  та ін. 

Оскільки природа екзистенціалізму пов’язана з особливостями 

психіки й природою екзистенції, то теоретико-методологічною основою 

бакалаврської роботи стали ідеї та положення провідних філософів-

екзистенціалістів (Н. Аббаньяно, М. Бубера, А. Камю, С. К’єркегора, 

Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса тощо), психоаналітиків 

(З. Фройда, Е. Фромма), а також ідеї кордоцентризму Г. Сковороди та 

П. Юркевича. 

Дослідження проведено на межі кількох наукових дисциплін: 

філософії екзистенціалізму, психоаналізу та літературознавчих теорій, 
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зокрема стильового аналізу, архетипного аналізу, та поетикального аналізу 

художнього твору. 

Методологія та методи дослідження. У цій роботі застосовано 

методологію системного аналізу, основу якого складає дослідження 

художнього об’єкта як системи, зокрема системи помежів’я, що твориться із 

протилежностей, заперечень та множинностей, внаслідок чого виявляються 

окремі елементи (домінантні взаємосуголосні екзистенціальні мотиви та 

настрої у письменників шістдесятих років ХХ ст., схожі засоби нарації, 

характеротворення та образотворення співідносно до екзистенційної 

проблематики, які домінують у творчості письменників обраного для 

вивчення періоду). У дослідженні використано описовий метод, який 

дозволив виявити функціональне навантаження екзистенціальних 

характерокреаційних та образотворчих засобів у прозових текстах сучасної 

літератури; типологічний метод, який передбачає виявлення і зіставлення 

домінантних образотворчих, поетикальних та лейтмотивних засобів зі 

схожими засобами та прийомами в модерних українських письменників та 

зарубіжних письменників, культурологів, філософів й психологів, а також 

психоаналітичний метод, який уможливлює з’ясування художніх 

особливостей у поетиці характеротворення та образотворення персонажа та 

його характеру. 

Наукова новизна даної бакалаврської роботи полягає в тому, що в 

ній здійснено спробу проаналізувати парадигму екзистенціалізму в 

українській поезії та прозі 60-х років ХХ століття; обґрунтовано визначальні 

риси екзистенціального світогляду у творчості письменників визначеного 

періоду; простежено специфіку реалізації ключових для екзистенціального 

мислення мотивів людської екзистенції в межах аналізованих творів та 

способи втілення  авторської інтенції у художньому тексті літератури 60-х 

рр. ХХ століття крізь призму екзистенціальних категорій. 

Практичне значення результатів дослідження: основні положення 

роботи можуть бути використані вчителями та учнями при вивченні курсу 
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„Української літератури” у школі, при підготовці спецкурсів і факультативів 

із зазначених проблем.  

Структура та обсяг роботи. Бакалаврська робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. 

Загальний обсяг роботи становить 60 сторінок. Список літератури містить 

38 позицій. 
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РОЗДІЛ І. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНО-

МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ У ХХ-ХХІ СТ. 

1. 1. Екзистенціалізм як філософська система ХХ століття 

 

ХХ сторіччя – найдинамічніше в історії людської цивілізації, що не 

могло не відобразитися на всьому характері його культури. Загальні риси 

культури ХХ ст.: науковість, торжество людського розуму, епоха соціальних 

потрясінь, парадоксів. Тогочасне суспільство, формуючи високі ідеали 

свободи, демократії, одночасно породило спрощене розуміння цих цінностей, 

тому процеси, що відбувалися в культурі цього сторіччя, надзвичайно 

різноманітні і різнобічні. 

Історію культури ХХ ст. можна поділити на три періоди (такої думки 

дотримуються майже всі сучасні вчені): 

1) початок ХХ ст. – 20 –ті рр. ХХ ст. 

2) 20-30-ті рр. 

3) післявоєнні роки – 40-ві рр. – друга половина ХХ сторіччя. 

У другій половині ХХ ст. виникло кілька нових течій в філософії та 

художній культурі, серед яких – екзистенціалізм. За “Літературознавчим 

словником-довідником”: “екзистенціалізм (лат. existentia – існування) – течія, 

що виникла після Першої світової війни, сформувалася в 30-40-ві, 

найбільшого розвитку досягла у 50-60-ті XX ст. Джерела її містилися у 

працях німецького мислителя ХІХ ст. Е.-С. К'єркегора” [18; 219.]. Слово 

«existensia» точно виражає специфіку людського буття. Латиною воно 

означає не просто існування, наявність. Префікс «еx» надає значення 

несталості, виходу за певні визначені межі. 

Останній період ХХ століття – це час формування регіональних 

культур, розвиток національної самосвідомості, виникнення міжнародних 

рухів та організації, стрімкий розвиток науки і техніки, поява нових 

передових технологій, активне освоєння територій, зміна наукових парадигм, 

формування нового світогляду. 
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Як зазначає В. Пахаренко, «екзистенціалізм викристалізувався як 

спроба подолання духовної катастрофи, спричиненої світонастановою, 

філософською доктриною Нового часу», яка закінчується лише зараз [22]. 

Цій епосі характерні: міська цивізація, культ практичного розуму, прагнення 

до матеріального збагачення, техноцентризм, абсолютизований раціоналізм. 

Відкривається свобода в пізнанні без моралі. Переважає обвязок, не потяг до 

самопізнання, саморозвитку, творчого ставлення до світу і власної долі. 

Отже, примітивне міщанське суспільство, опора лише на розум, а 

згодом і панування тоталіарних режимів – логіка якого – люди слабкі та підлі 

і свобода для них непосильний дар. Отже, зробити людину щасливою можна 

лише відібправши в неї свободу. 

На противагу цим настановам стає екзистенціалізм. 

Передумови екзистенціалізму знаходимо в майже всіх релігійно-

єтичних концепціях [22]: 

 у Старому Заповіті знаходмо мотиви незбагненності буття, 

страху, страждання, суму, що переходить у глибоку віру та зневажливе 

ставлення до матеріального ствіту, ствіту речей (Книга Йова та Єклезіаста)  

 однією з передумов єкзиисенціалізму є буддизм що постулює 

трагізм людського існування та страждання, від я яких можна визволитися 

через нірвану 

 вчення Сократа про самопізнання, стоїцизм 

 християнство 

 філософсько-етичні концепції барокко й романтизму (Паскаля, 

Ларошфуко, Сковороди, Гете, Гоголя, Шевченка). 

Представники, засновники, теоретики екзистенціалізму: 

Г. Сковорода, М. Гоголь, Т. Шевченко, В. Винниченко, С. К’єркегор, 

Ф. Нітше, Р. Штайнер, О. Шпенглер, М. Гайдеггер, М. Бубер, К. Ясперс, А. 

Швейцер, Ф. Достоєвський, М. Бердяєв, Л. Шестов, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, 

Г. Марсель, М. Марло-Понті, А. Камю, С. де Бовуар,  Х. Ортега-і-Гасет, У. 

Лоурі, У. Баррет, А. Мердок та інші. 
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Риси екзистенціалізму: 

 утвердження «чистої», невмотивованої дії; 

 утвердження індивідуалізму; 

 відображення самотності людини у ворожому їй абсурдному 

світі. 

Філософія екзистенціалізму була відображенням соціальних змін і 

катаклізмів, категоричному неприйнятті дійсності.  

Одним з перших термін «екзистенцій на філософія» ввів Карл Ясперс 

у 1931 році в праці «Духовна ситуація часу».  

Видатні французькі письменники-екзистенціалісти, філософи, 

лауреати Нобелевської премії, Альбер Камю і Жан-Поль Сартр, Мартін 

Гайдеггер, Карл Ясперс, Лев Шестов, Микола Бердяєв розробляють 

проблеми людського існування, такі як, життя, туга, тривога, смуток, печаль 

та ін. У повісті «Сторонній» (1942) Альбер Камю тема абсурдності життя 

розкривається у потоці свідомості внутрішньо спустошеного героя. У романі 

«Чума» (1947) в алюзійній (жарт, натяк) формі він передає своє занепокоєння 

з приводу небезпеки яка ще загрожує у ХХ сторіччі людству – фашизму, 

доводить, що вища мужність людини виявляється у боротьбі з 

беззмістовністю буття. В свої книзі «Міф про Сізіфа» А. Камю стверджує 

свободу морального вибору людини. 

Сартр побудував «феноменологічну онтологію», суть якої у 

протиставлення об’єктивності і суб’єктивності, свободи і необхідності. 

Основні теми художніх творів – самотність, проблема життя і смерті, 

проблема випадковості і долі, страху і надії, абсурдності буття: п’єси-притчі 

«Мухи» (1943), «Диявол і Господь Бог» (1951) та ін. 

Значний вплив на світову культуру ХХ ст. справив видатний 

німецький філософ Мартін Гайдеггер (1889-1976), який був одним із 

основоположників німецького екзистенціалізму. Він розвинув вчення про 

буття, в основі якого протиставлення істинного буття (екзистенції) і світу 

повсякденності. В роботі «Буття і час» (1927) Гайдеггер ставить «питання 
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про буття» як істинну форму існування людини, поєднуючи два 

філософських погляди – екзистенціалізм Сорена К’єркегора та Фрідріха 

Ніцше, а також феноменологію Гусерля – дослідження людського буття. В 

славнозвісному «Письмі про гуманізм» (1947) Гайдеггер розвинув ідею про 

мову як «дім буття». В своїх останніх роботах Гайдеггер наголошував на 

занепаді сучасного світу, твердячи, що людство «випало з буття».Гайдеггер 

робив особливий наголос на мові як на апараті, за допомогою якого людські 

істоти можуть віднайти буття, та на особливій ролі, яку відіграє поезія в 

розвитку та функціонуванні мови. 

Звичайно розрізнюють релігійний (К. Ясперс, Г. Марсель, А. Бердяєв 

та ін.) і атеїстичний (М. Гайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю та ін.) 

екзистенціалізм. Такий розподіл досить умовний, бо для більшості 

представників нерелігійного екзистенціалізму твердження, що Бог помер, 

пов’язане з визнанням неможливості і абсурдності життя людей без Бога. 

Екзистенціальні проблеми – це питання про сам факт існування 

кожної людини і переживання свого способу існування. Існування, або 

екзистенція – це те, що неможливо виразити в поняттях, те, що ніколи не 

було об’єктом, або людина не в змозі поглянути на себе з боку. Існування не 

піддається раціональному усвідомленню, єдина можливість пізнати міститься 

в тому, щоб його пережити. 

Основні принципи Сартрівського екзистенціалізму: 

1. Людина першопочатково нічого не значить і підлягає науковому 

визначенню, спочатку людина не має якихось власних особистісних рис, що 

визначали б її індивідуальне, особистісне буття; 

2. Людина є тим, що вона з себе робить. Вона – не що інше як 

проект себе самої, вона існує настільки, наскільки сама себе здійснює. Кожен 

відповідає сам за себе, за власні вчинки, за все своє життя.  

3. Людина відповідальна не лише за себе, але й за інших. 

Ж.-П. Сартр говорить: «Я мислю, отже, я існую». Людина своїм 

вчинком «штовхає на той чи інший шлях життя не лише себе саму, але й усе 
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людство». Атеїстичний  екзистенціалізм виходить із положення: Бога нема, а 

тому людині все дозволено. Тобто релігійна надія вмерла, а тому людині 

потрібно якось жити без вищого сенсу і благодаті. З точки зору Ж.-П. Сартра, 

А. Камю та інших атеїстичних екзистенціалістів це значить, що людина 

покинута, безпорадна, тому їй ні на що спиратися ні в собі, ні в оточуючих, 

вона не може бути виправданою. Турбота, страх, тривога, совість, рішучість 

та інші модуси людського існування визнаються тільки через ніщо – смерть, 

вони є різними способами стикання з ніщо, руху до нього або втечі від нього 

кожної людини. 

Екзистенція є «середовищем існування» людської свободи. Але 

поняття свободи релігійним і атеїстичним екзистенціалізмом розуміється по-

різному. Так, для релігійних екзистенціалістів свободи можна досягти тільки 

в Богові. Свобода – умова і спосіб самореалізації індивіда. 

Звичайно, людина може відмовитися від свободи. Але це означає – 

відкинути власну особистість, це значить чинити так, я чинять і думають всі. 

При цьому світ, в який занурюється людина (за М. Гайдегером), - це «ман» (з 

нім. «man» - визначений особистісний займенник), тобто в безособистісний 

світ, в якому все анонімно, де кожен ізольований від інших, усереднений і 

стає об’єктом дії. Це світ, у якому ніхто не вирішує, а тому і не несе ні за що 

відповідальності,  Людині  в  такому  світі  ні  на  кого   покластися, бо,  за    

Ж.-П. Сартром, вона живе сама по собі, як існує сам по собі світ. 

Руйнівником об’єктивованого, без особистісного світу «ман», 

згідного філософії екзистенціалізму, є справжнє людське спілкування, або 

екзистенційна комунікація – порив одного індивіда до іншого, єднання 

людей і розуміння їх одне одним. Для Камю, наприклад, справжнє 

спілкування – це єднання людей в бунті проти абсурдного світу. 

Руйнації світу «ман» сприяє і творчість людини. Однак, світ «ман» 

постійно прагне зруйнувати екзистенційну комунікацію, поламати творчий 

процес. 
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Відстоюючи свободу людини, екзистенціалісти пов’язують її з 

повною відповідальністю людини як особистості за свою екзистенцію. 

Людина може поставити власну свободу за мету лише в тому разі, коли 

поставить за мету і свободу інших людей.  

Людська особистість  - самоціль існування і розвитку. Суспільство ж  

має забезпечити можливість вільного духовного розвитку кожної 

особистості, гарантуючи такий порядок життєдіяльності, який 

унеможливлював би посягання на свободу особистості. Однак, роль 

суспільства, на думку екзистенціалістів, негативна, оскільки суспільство 

може надати людині свободу лише від чогось (економічну, політичну та ін.). 

Справжня свобода – екзистенційна – «свобода для», у світі духовного життя 

особистості. З цього витікає екзистенційна ідея вдосконалення особистості, 

що сприяє вільного та гідного суспільного життя, а не навпаки. На думку М. 

Бердяєва, людина – істота парадоксальна, двоїста, трагічна й суперечлива, і 

зрозуміти її можна лише у відношення до того, що вище її самої – у 

відношенні до Бога. Існування Бога робить людину істотою незалежною. 

Перед Богом, у зверненні до нього (як підкреслює М. О. Бердяєв) людина 

підіймається і перемагає цей світ. Взаємовідносини між Богом і людиною це 

таємниця любові, цей процес дає вищий сенс існування людини. Бог 

народжується в людині, але й у Богові народжується людина. 

М. О. Бердяєв, як і інші релігійні екзистенціалісти, підкреслює, що 

Бог є Дух, і зустріч з ним можлива лише на духовному рівні, і свободі, 

екзистенційному спілкуванні. Саме в творчому акті, за М. Бердяєвим, який є 

насолодою, трасцендетальним, і здійснюється звільнення людини від ваги, 

тиску світу, оскільки, власне, в творчому акті розривається замкненість 

людського існування. 

Для Н. А. Бердяєва весь світ - ніщо в порівнянні з людською 

особистістю, з єдиною її долею. Людська особистість детермінована 

зсередини, отже, бути людиною, індивідуальністю - значить визначити своє 

особливе призначення у всесвіті, затвердити повноту єдиного буття в бутті 
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вселенському. Однак, оскільки особистість не можлива без любові і жертви, 

вона не замкнена в собі, неминуче передбачає вихід із себе до інших людей. 

Цей вихід індивіда з себе до інших людей є екзистенційним спілкуванням "Я" 

з "Ти" і утворення на цій основі "ми". 

У релігійному екзистенціалізмі, зокрема у філософії Н. А. Бердяєва, 

особистість не є частина універсуму. Як початкова цілісність і єдність, вона 

не може бути як у Г. Лейбніца монадою - простою субстанцією, що входить в 

ієрархію монад, їй підпорядкування. За Бердяєвим, саме універсум є частина 

особистості, її якість. Пояснюється це тим, що в його філософії універсальні і 

так звані надособистісні цінності належать не до об'єктного світу, а до світу 

суб'єкта - людської особистості. Інакше кажучи, космос, людство, 

суспільство перебувають в особистості, а не навпаки. Особистість - це 

універсум і мікрокосм у їх індівндуально-неповторній формі. І лише 

особистість людини може вміщати універсальний зміст. Іншим реаліям 

природного чи історичного світу універсальний зміст недоступний, а тому 

вони є його частиною. 

Отже, релігійний екзистенціалізм показує що людська особистість не 

є частиною світу, вона співвідносна зі світом і Богом і визначає себе але 

відносно до Бога. У цьому внутрішньому відношенні до Бога - зустрічі і 

спілкуванні з ним, особистість черпає сили для вільного ставлення до світу. 

Саме Бог є гарантом свободи проти поневолення людини владою природи і 

суспільства. А це означає, що людська особистість це абсолютний 

екзистенціальний центр.  

Тобто і для релігійного екзистенціалізму особистість - щось 

унікальне, неповторне, абсолютно незалежне. Таким чином для філософії 

екзистенціалізму, немає абстрактної людської природи, сутності людини, 

незалежною чи попередньої існуванню. Саме життєвий досвід кожної 

людини, era конкретне існування є вихідна реальність для цієї філософії.  

Теорія екзистенціалізму не робить з людини об'єкт. Вона завжди 

виходить з особистості людини як суб'єкта дії. Тим самим філософія 
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екзистенціалізму підкреслює гідність і значимість кожного людської 

особистості, абсолютної її цінності, справжньої величі і невід'ємних прав на 

духовну свободу і гідні умови життя. 

Екзистенціалізм не можна розглядати як філософію бездіяльності. 

Екзистенціалізм визначає людину через її вчинки, він показує, що все що 

відбуваються з нею є результатом не зовнішніх і механічних впливів, але 

життєвих і внутрішніх її принципів. 

Екзистенційна філософія - оптимістична, незважаючи на 

песимістичне забарвлення деяких своїх положень. Вона оптимістична, адже 

вчить, що становлення людини відбувається не тоді, коли вона замикається в 

собі, ізолюючись від інших, а коли переслідує будь-яку мету зовні від себе. У 

зв'язку з цим саме екзистенціалізм показує, що людина повинна знайти себе і 

переконатися, що ніщо не може її врятувати від себе самої. Екзистенціалізм 

тим самим звільняє людину від усіх надій і ілюзій, що вона може стати 

вільною завдяки чомусь зовні себе самої. Що кожна людина повинна зробити 

свій індивідуальний, особливий внесок у спільну творчість і творення 

спільного життя людей. Тільки в цьому випадку діяльність всіх людей може 

стати взаємнодоповнюваною, утворюючи єдине ціле, замість повторення 

одних і тих же дій. 

Не викликає сумніву і той величезний вплив, який справила 

екзистенційна теорія на розуміння значення внутрішнього світу людини, 

необхідності культури самосвідомості, відповідальності людини перед 

власним "Я". Всі ці питання, поставлені екзистенціалізмом, сьогодні 

привертають виняткову увагу різних філософських шкіл та інших областей і 

напрямків гуманітарного знання. 

 

1. 2. Основні категорії екзистенціалізму 

 

Екзистенція – конкретне людське існування. Увагу екзистенціалістів 

привертає питання про конкретне людське існування та умови цього 



 

 

 

15 

існування, а не гіпотези про сутність людини, підкреслюючи, що сутність 

людини визначається через життєвий вибір. Саме у зв’язку з концепцією 

руйнівного усвідомлення безглуздості, як стверджував Альбер Камю, що «є  

лише одна по-справжньому серйозна філософська проблема – самогубства» у 

його «Міфі про Сізіфа».  

Центральна позиція екзистенціалізму, що існування передує сутності, 

означає, що людина – через її власну свідомість – створює свої власні 

цінності та визнає сенс свого життя. Екзистенціалісти стверджують, що 

людина визначає саму себе, наскільки вона діє і несе відповідальність за свої 

дії [19; 18-21]. «Як говорить Сартр, його екзистенціалізм гуманістичний. 

Теоретиками екзистенціалізму розрізнюється справжнє і несправжнє 

існування. Несправжнє існування, за К. Ясперсом, перед особистісне буття, 

розчинення у світі, речове життя. Наслідком несправжнього існування є 

відчуття порожнечі в душі, нереалізованість любові, нездійсненність ідеалів. 

Справжнє існування перейти до якого людина може лише завдяки вірі в Бога, 

межовим ситуаціям (розрив із звичним плином часу), або поєднанню цих 

двох чинників. Людина переживає екзистенійний страх, за християнською 

термінологією – «страх Божий», у Сартра – екзистенцій на тривога, нудота, 

Камю – туга, нудьга. За В. Панченко: «перед людиною раптом відкривається 

моторошна безодня буття», вона усвідомлює, що чужа, самотня, «закинена» у 

цей світ і припечена на страждання, а цей світ байдужий до неї, абсурдний. 

Усвідомлюючи неминучість своєї смерті людина починає мислити своє 

існування як «буття до смерті». Всі земні цінності розуміються марними. 

Таким чином, особистість переключається з теперішнього на майбутнє. 

Існування стає трансцендентуванням. 

Страх, тривога, туга – це концепт, який э спільним для багатьох 

мислителів екзистенціалістів. Як правило, тривога виникає в межовій 

ситуації в яку потрапляє людина. Навколишній світ, «фактичність», всі 

об'єктивні обставини життя чужі і ворожі суб'єкту, відносини суб'єкта до 

об'єкта виражається в почутті страху. Страх породжується тим, що людина 
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стикається з невідомим, непізнаваним світом, в якому він повинна 

створювати себе. Екзистенціалісти роблять висновок про фатальну ворожості 

цього світу по відношенню до людини. Крім того, страх обумовлений і 

наявністю вільного вибору, яким володіє людина; в процесі вибору вона ні на 

що не може спертися, покладаючись лише на саму себе. «Оскільки я 

вибираю, я існую, якщо я не вибираю, я не існую», - говорив К. Ясперс. Сам 

вибір екзистенціалісти характеризують як вольове зусилля без розуму, тобто 

ірраціонально. Разом з цим слід зазначити, що якщо у своїх перших роботах 

Ясперс різко нападав на розум, то в наслідку намагався уникнути крайнощів 

ірраціоналізму, апелював до розуму і навіть називав своє вчення «філософією 

розуму», хоча це не змінювало суті його філософії. 

Екзистенціалісти зводять страх у головний принцип життя кожної 

людини. Французький екзистенціаліст Альбер Камю писав, що XVII століття 

було добою математики, XVIII - часом фізичних наук, XIX - порою біології, 

XX - століттям страху. 

Така абсолютизація почуття страху мала свої передумови в 

економічній та духовної ситуації тогочасного суспільства. Незабезпеченість 

існування для частини членів суспільства, загроза розорення, безробіття, 

війни, страх перед неминучою загибеллю - все це породжує страх перед 

завтрашнім днем, який екзистенціалісти перетворюють на універсальний 

«людський» елемент. Вони стверджують, що страх взагалі є невід'ємною 

властивістю людського існування, вічним властивістю людини, незалежно 

від умов, в яких він живе, так як людина відчуває страх перед неминучістю 

смерті. Тому від страху ніколи не можна звільнитися, з ним треба 

примиритися. 

За Е. Коссаком, „питання про сенс буття в екзистенціалізмі апелює до 

відповіді, яка є аномалією його ж самого (тобто сенсу) і констатує 

безсенсовність, абсурдність буття як такого. Тому основна догма 

екзистенційної поетики за дослідником зводиться до того, що 

екзистенціалізм ніколи не оформиться як цілісна, завершена, викінчена 
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доктрина… Замість неї ми маємо справу з комплексом антропологічно-

філософських тем, з рядом літературних та етичних мотивів, які становлять  

особливу інтелектуальну формацію, що іменується екзистенціалізмом” [14; 

36-45, 24-26]. 

Ще А. Шопенгауер у праці „Світ як воля та уявлення” твердив: 

„Смерть – справжній геній або Музагет філософії /…/ Навряд чи люди стали 

б взагалі філософствувати, якби не було смерті” [33; 72-73]. 

За К’єркеґором, смерть – „психологічна хвороба, смертельний гріх 

відчаю, і витворює ключові елементи екзистенційної структури – „боязнь”, 

„страх”, „абсурд” [10; 39]. За Ясперсом та Хайдеґґером, смерть становить 

невід’ємну категорію екзистенціалізму, адже шлях до істинного здійснення 

екзистенції „відбувається лише в житті, яке спрямоване до смерті” [10; 59]. 

За Сартром, смерть визначає абсолютну рівноцінність усіх людських 

можливостей, бо скерована у Ніщо [10; 232]. Для В. Франкла „смерть – це те, 

що становить сенс життя” [32; 202 ]. Французький антрополог Ф. Арьєс 

вважає, що ставлення до смерті – це свого роду еталон, індикатор характеру 

цивілізації. Саме таке сприйняття визначає соціально-психологічні установки 

ментальності та особливості сприйняття світу тією чи іншою нацією [1; 5-6]. 

Свобода невіддільна від страху, а те й інше невіддільні від «Я». 

«Свобода» виступає у них як синонім «існування». Різні представники 

екзистенціалізму по-різному тлумачать свободу. Сартр вважає, що свобода 

полягає у можливості вибирати самого себе, бути самим собою. 

Згідно з екзистенціалістами, свобода - це акт, здійснюваний всупереч 

об'єктивним обставинам, раціональним міркуванням, розрахунку. Свобода 

абсолютна, не обмежена вона і усвідомленням можливості смерті. Навпаки, 

смерть звільняє нас від будь-якого обмеження.  

Відповідно до релігійних екзистенціалістів (Марсель, Ясперс), 

свободу можна знайти тільки в Бога, оскільки джерелом людини та її свободи 

є Бог, а Бог і свобода нероздільні. 
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Обов’язковою передумовою свободи є можливість і необхідність 

вибору. Людина весь час перебуває у ситуації вибору, що означає величезну 

відповідальність перед собою і людством. Ж.-П. Сартр: «людина є такою, 

якою вона себе вільно вибирає». Навіть відмова від вибору теж є вибір – 

«вибір не вибирати» (за Сартром). 

Відчай, тобто – втрата надії, розпач, в екзистенціалізмі більш 

конкретно пов’язують з власною дегуманізацією. У своїх творах 

екзистенціалісти прагнуть збагнути справжні причини трагічної 

невлаштованості людського життя. С. К´єркегор на противагу об’єктивній 

діалектиці Гегеля створив суб’єктивну діалектику, яку розглядав як засіб 

збереження відносин особистості з Богом. На шляху до Бога, на думку 

К´єркегора, людина долає естетичну, етичну і релігійну стадії. На естетичні 

стадії вона досягає естетичної насолоди, відмовляючись від небуття «істини» 

свого існування. Наслідком цієї відмови є невдоволеність і відчай. Однак, він 

ще не є істинним. Таким він стає на етичній стадії: «Будучи хворобою духу, 

або хворобою «Я», відчай може набувати трьох образів:  

1) зневірений, що не усвідомлює своє «Я» (неістинний відчай),  

2) зневірений, що не хоче бути собою, і  

3) зневірений, що хоче бути таким [30]. 

За Е. Коссаком, основна догма екзистенційної поетики зводиться до 

того, що екзистенціалізм ніколи не оформиться як цілісна, завершена, 

викінчена доктрина… Замість неї ми маємо справу з комплексом 

антропологічно-філософських тем, з рядом літературних та етичних мотивів, 

які становлять особливу інтелектуальну формацію, що іменується 

екзистенціалізмом” [14; 24-26]. 

Таким чином, категорії екзистенціалістів людського буття - страх, 

турбота, буття-у-світі, самотність, рішучість, свобода, смерть та ін. по-

різному тлумачилися представниками екзистенціальної філософської школи.  

Адже буття для екзистенціалістів - ця "буття-свідомість", 

"настроєність" людини (а кожна людина унікальна, незамінна), вона має 
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справу з неповторними ситуаціями, тому буття не детерміноване. Сартр 

прямо заявляє: "Буття позбавлене розумності, причинності, необхідності". 

Категорії причинності і необхідності у філософії екзистенціалізму 

підміняються категорією можливості. Вона виступає важливішою 

категорією, ніж дійсність[13]. 

 

 

1. 3. Умови формування екзистенціального світогляду 

шістдесятників 

 

1960-1980-ті роки зовні виглядають найбільш стабільним часом 

радянської історії, але вони пронизані глибокими внутрішніми протиріччями. 

Цей час залишився відомим в історії під назвою «відлига», названий так за 

повістю І. Еренбурга, яка дуже точно передала зміст цієї епохи. Це був період 

десталінізації суспільного життя, демократизації, реабілітації засуджених, 

повернення багатьох імен, певної свободи творчості, що породило безліч 

надій.  

О.Пахльовська зазначає, що "шістдесяті роки, їхня пам'ять, філософія, 

спадок, їхня еволюція є палючою магматичною основою української 

сучасності. Тому так непросто зрозуміти суть цих років, проаналізувати їхню 

генеалогію, окреслити їхній контекст, простежити їх еволютивну парадигму" 

[21; 65-84.]. 

Хрущовська відлига тривала з 1955-1964 рр. 

СРСР в період 50-60-х рр., найзагальніший огляд історичних подій: 

- руйнація культу особи Сталіна; 

- напрям на розвиток економіки в бік розширення матеріальних і 

культурних потреб народу; 

- мирне співіснування з капіталістичними державами; 

- програма Л. Берії (розширення прав республік, національні кадри 

при владі в республіках, проти русифікації в царині культури та ін.); 
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- 1953 р. – звинувачення і арешт, розстріл Л. Берії; 

- 1956 р. – десталінізація  - розвінчаний культ особи Сталіна на 20 

з’їзді партії, хоча не про всі злочини вождя було сказано, лише частково були 

опубліковані матеріали, повністю – лише в 1989 році; 

- 1957 рік – Пленум ЦК – викинені з великої політики Маленков, 

Каганович, Молотов, безкровний державний переворот; а пізніше їх 

виключають з партії; 

- 1958 р. – М. Хрущов – перший секретар ЦК КПСС і голова 

Радміну; 

- віддані під суд частина керівників карних органів за 

фабрикування фальшивих справ; 

- знімаються політичні обвинувачення з репресованих народів і 

відновлюється їх державність, у 1956 році реабілітовано більше 16 тис., а 

після 20 з’їзду кілька мільйонів політв’язнів невинно засуджених отримали 

омріяну свободу; 

- розвиток культури, відновлення імен її діячів, видання книг; 

виставки, концерти, нові літературно-художні журнали, з’являються не 

підцензурні видання – самвидав – в рукописах, друкованих копіях, в чорно-

білих фото розповсюджувалась література не лише політична, але й художня, 

що не входила в жорсткі цензурні рамки, якими визналася кількість 

інформації, що повинна була бути отриманою радянським громадянином; 

- чітко визначені дозволенні рамки критикування партії і 

радянського політичного режиму; 

- зародження десидентства; 

- розширення міжнародних зв’язків радянської культури, виставки 

зарубіжних відомих діячів культури; 

- активізація наукових досліджень – в 12 разів були збільшені 

витрати на розвиток науки, вивчення космосу – створено перший супутник 

Землі, перший політ на місяць; 
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- безліч нових наукових винаходів (винайдення пластмасу, 

розвиток квантової фізики, лазер, кольорова голографія, прискорювач 

елементарних часток - синхрофазотрон); 

- розвиток системи освіти; 

- переслідування релігії і церкви – народ позбавлений віри; 

- електрифікація, комплексна механізація і автоматизація 

виробництва; 

- у 1954 р. – побудована перша атомна електростанція в СРСР; 

- гідроелектростанції поглинули тисячі гектарів родючих земель, 

порушили екологію земель; 

- екстенсивний шлях – витрати корисних копалин без підвищення 

продуктивності праці; 

- адміністративна реформа: утворені раднаргоспи, централізоване 

керівництво лише обороною, авіаційною, радіотехнічною, видобувною 

галузями; 

- нові зазіхання на особисті господарства, але селяни отримали 

паспорти 

- від кризи, що насувалася, закупівля зернових за кордоном. 

Золотий резерв країни витрачається; 

- соціальна політика (підвищення зарплатні, пенсій, 

впроваджується безкоштовне навчання, масове будівництво житла); 

- ціни на продукти харчування зростають – протести в Москві, 

Ленінграді, Новочеркаську – розстріляні десятки людей – 1962 рік; 

- зовнішня політика мала два основні напрями: співіснування з 

державами із різним політичним режимом та визнання багатоваріантності 

побудови соціалізму, підтвердження принципу «пролетарського 

інтернаціоналізму»; 

- всесвітній фестиваль молоді і студентів; 

- «Варшавський договір», нормалізація відносин з Югославією; 

- нормалізація відносин з іншими євроазійськими країнами; 
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- погіршення стосунків із США; 

- Частішають візити Хрущова по закордонним країнам, але вони 

були необхідні скоріше для посилення влади всередині країни і в 

соціалістичному таборі; 

- Підсумки «Хрущовської відлиги»: 

∙ номенклатура могла бути задоволеною – Хрущов виконав її 

замовлення – влада зосередилася в партійному апараті держави, позбавив 

керівні посади від страху репресій; 

∙ зростало незадоволення колишній військових, соціально 

незабезпечених; 

∙ інтелігенція розчарована дозованою «відлигою»; 

∙ робітники і селяни втомилися від кампаній (цілина, кукурудза) за 

погіршення рівня життя [10]. 

В 60-ті поширюється дисидентський рух. Дисидент (dissidens – у 

перекладі з латинської - незгодний) - людина, політичні погляди якої істотно 

розходяться з офіційно встановленими в країні, де він живе; політичний 

інакодумець. Часто це призводить до гонінь, репресій і переслідувань його з 

боку влади. Історію дисидентської активності в СРСР прийнято вести від 

«справи» А. Д. Синявського і Ю. М.Даніеля. Арешт у 1965 р. двох 

московських літераторів за публікацію на Заході своїх творів викликав першу 

широку кампанію громадського протесту. Ще до процесу, 5 грудня 1965 р., 

на Пушкінській площі в Москві пройшов перший правозахисний мітинг з 

вимогою гласності суду над ними. За словами Євгена Сверстюка; «Це був 

прорив у царство свободи, це було розкріпачення…». 

До дисидентського руху належать: ліратурознавці, мовознавці, 

громадські діячі, письменники, публіцисти: Олекса Тихий, Левко 

Лук’яненко, Іван Дзюба, Лесь Танюк, Микола Вінграноський, Василь Стус, 

В’ячеслав Чорновіл, Іван Драч, Євген Сверстюк, Ірина Калинець, Ігор 

Калинець, Іван Світличний, Іван Гель, Осип Зінкевич, Мирослав Маринович, 

Микола Руденко, Олесь Бердник, Василь Овсієнко; художники: Людмила 
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Семикіна, Опанас Заливаха, Стефанія Шабатура, Алла Горська; видатний 

діяч театру та кіномитець:  Лесь Танюк; науковці, правозахисники: Василь 

Лісовий, Микола Маринович, Михайло Яковенко, Михайло Горинь, 

Олександр Сергієнко, Мустафа Джемілев, Андрій Сахаров, Йосиф Зісельс, 

Натан Щаранський, Петро Григоренко, Семен Глузман, Оксана Мешко, Іван 

Кандиба, Петро Григоренко, Василь Романюк (Патріарх Володимир), Яків 

Сусленський, Ар’є Вудка, Михайло Хейфец та інші. 

9 листопада 1976 утворилася Українська гельсінська спілка – 

об’єднання діячів правозхисного руху (до неї належали: М. Руденко - 

керівник групи,О. Бердник, П. Григоренко, І. Кандиба, Л. Лук'яненко, О. 

Мешко, М. Матусевич, М. Маринович, Н. Строката, О. Тихий). Метою її 

було збирати докази порушення постанов з прав людини та скарги 

постраждалих та доводити факти порушення прав людини та націй в Україні 

до відома ширших кіл української та міжнародної громадськості, до урядів 

держав, які підписали Заключний акт. Майже вся спілка була репресована, 

частина продовжила роботу за кордоном. 

Матеріали Руху опору, заборононі цензурою, поширюються за 

допомогою сам- і тамвидавів. Самвидав – видані в СРСР поза цензурою, 

підпільні лисівки, брошури, книжки й періодичні видання. Активно 

поширювалися у «Самвидаві» поезії Ліни Костенко, Миколи 

Вінграновського вірші і щоденник Василя Симоненка, інших 

шестидесятників. Крім самвидаву існував так званий «тамвидав», тобто 

книги, які завозилися різними людьми з-за кордону і поширювалися на 

території Радянського Союзу. 

Здавалося, що почалася зовсім інша нова епоха, і здається отой 

імпульс і породив рух шістдесятництва. Вони виступали від власного імені, а 

не під маскою, спочатку не висували політичних гасел, а лише моральні, 

етичні. 

Утворилася підпільна партія – української робітничої селянської 

спілки, яка виступила з вимогою виходу України з СРСР. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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Київський клуб творчої молоді був заснований на початку 1960 року
 

під егідою Київського міськкому комсомолу. Головою клубу було обрано 

режисера Леся Танюка. Клуб поділявся на п'ять секцій за інтересами: 

письменницька, художня, музична, кіно, театральна. Членами клубу були, 

зокрема, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Василь Симоненко, 

Станіслав Тельнюк,Алла Горська, Людмила Семикіна, Віктор Зарецький, 

Галина Севрук та ін. До клубу входило багато студентів київських вишів. 

В рамках клубу проводилися нерегламентовані мистецькі виставки, 

етнографічні свята, творчі вечори, зокрема Ліни Костенко, Івана Драча, 

Миколи Вінграновського, лекції Михайла Брайчевського, Олени Апанович. У 

березні 1962 року художники Алла Горська, Людмила Семикіна та чоловік 

Горської Віктор Зарецький підняли питання про незадовільний стан 

української мови і культури в УРСР. Іван Світличний, Іван Дзюба та інші 

представники інтелігенції підтримали цю дискусію. Великий резонанс мав 

літературний вечір пам'яті Леся Курбаса, що проводився 12 травня 1962 року. 

На вечорі пам'яті Миколи Куліша поет Микола Бажан вперше порушив 

питання про репресії 30-х років. Клуб запровадив щорічне громадське 

вшанування пам'яті Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки. Після 

меморандуму Леся Танюка, Василя Симоненка та Алли Горської, зверненого 

до київської міськради з пропозицією оприлюднити дані про масові 

розстріли, що вчинили війська НКВС у Биківні, клуб почав зазнавати дедалі 

більших переслідувань. Врешті 1964 року клуб було закрито, а члени клубу 

зазнали каральних заходів. 

Аналогічні до київського клуби діяли в той час і в інших містах 

України (у Львові — клуб «Прослісок», голова Михайло Косів, члени: 

Михайло Горинь, Богдан Горинь, Григорій Чубай, Ігор Калинець, Ірина 

Стасів та ін.; в Одесі; у Харкові, Дніпропетровську). 

Анатолій Дністровий: «У даному випадку я не розглядав би 

шістдесятництво як цілісне явище з єдиною світоглядною основою.» Він 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1960
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1962
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
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виокремлює дві протилежні лінії шістдесятництва (за ідеями, тематикою 

творчості, світоглядом):  

1) Шістдесятництво «масове», «низьке», «народоцентричне». 

Представниками цього напряму А. Дністровий називає І. Драча, Д. Павличка, 

В. Яворівського, Л. Лук’яненка та ін. – політиків та «мітингантів» 

національного піднесення.  

2) За творчим кредом А. Камю «Я бунтую, отже, я існую». І це не 

зовнішній («трибунний»), а внутрішній бунт, - тотальна відмова радянській 

реальності: у всіх сферах життя, побуті і творчих, мистецький переконань. 

Представники напряму – В. Стус (як поет, але своєю політичною діяльностю 

він входить і до першої когорти також), М. Вінграноський, І. Калинець, Л. 

Костенко, Г. Кочур, М. Лукаш, С. Параджанов, І. Марчук, Д. Павличко (у 

ліриці та перекладах) ті ін. 

Василь Стус – поет і дисидент, один із наталановитіших і 

найактивніших представників українського екзистенціалізму в період 60-х 

років. Він обрав собі дорогу добра, честі і справедливості. Він 

безкомпромісно боровся з ворожим українській державі тоталітаризмом 

радянського режиму, намагаючись знайти порятунок від національної 

катастрофи в зовнішніх (ненаціональних) чинниках. Як зазначає А. 

Дністровий, абстрактний гуманізм В. Стуса сформувався на ґрунті 

французької філософської традиції 30-50-х років ХХ ст., а також на 

«онтологічній» літературі (наприклад, Рільке). Додав національній мові 

(«мови чітких координат») екстравертних ознак, за допомогою яких 

здійснюється можливість комунікації з «інтернаціональним контекстом».  

Ігор Калинець, не відмежовуючись від національного потенціалу 

(фольклору, символіки), зумів перевести його з площини ідейно-дидактичної 

настанови у глибоко мистецьку, навіть елітарну. 

Масове, «низьке» шістдесятництво  поступово усамітнюється, сповзає 

з практики художньої в політичну. Мова влади і політики дивовижно 

переплітається з мовою мітингу, трибуни. «Побутовий гуманізм» (за А. 
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Дністровим) Василя Симоненка виявляється малопродуктивним і 

малохудожнім,оскільки проектується в побутовій площині, що породжує 

карнавальний вигляд дійсності. [8] 

На думку Є.Сверстюка, поява шістдесятників "можливо, 

детермінована потоком утрат: на очах покоління все втрачало значення і 

сенс; людина втрачала лице і будь-яку вагу; слово вивітрювалось; мова 

засмічувалася і зневажалася; ріки висихали; культура і література 

спрофанувались" [18; 23-33.].  

Так, більшість шістдесятників пережили голод, жахіття другої 

світової війни, були свідками репресій, знецінення людського життя, зневаги 

до національних цінностей, і тому особливо гостро відчували і реагували на 

суспільні зрушення, які повільно почалися після доповіді М.Хрущова на ХХ 

з’їзді КПРС (1956 р.). У автобіографіях і мемуарах відчуття "нової епохи" – 

відлиги 60-х тісно пов’язується із мотивом минулого, актуалізується тема 

пережитого, індивідуального і колективного, автори вводять 

ретроспективний час, щоб показати, через що їм довелося пройти. 

У автобіографії, написаній 1966 року, Гр.Тютюнник свідчить про 

особисту і всенародну трагедію – голод 1933, 1947 – 1948 років, репресії, які 

залишились глибокою психологічною травмою: "У тридцять третьому році 

сімейство наше опухло з голоду, а дід, батько мого батька, Василь 

Феодулович Тютюнник, помер ще й не сивий був і зуби мав до одного 

міцні… я й досі не знаю, де його могила, а я в цей час – тоді мені було 

півтора року – перестав ходити (вже вміючи це робить), сміяться і балакать 

перестав…У тридцять сьомому році, коли батькові сповнилося рівно сорок 

(він з 1897) – його  заарештували, маючи на увазі політичний мотив, і 

пустили по сибірських етапах… У1948 році після закінчення п’ятого классу 

пішов я в Зіньківське РУ№7, щоб мати якусь одежину і 700 грамів хліба на 

день. Вони оті 700 грамів, і врятували нас із мамою у 1947-му: я носив з 

города щодня по шматочку, глевкому і сплюснотому в кишені, як порожній 

гаманець" [22; С. 6.]. На власному досвіді розкриває митець механізм 



 

 

 

27 

русифікації: "Через два тижні цей клас (український) було ліквідовано за 

малим контингентом і я опинився в російському першому класі. З того часу і 

до 1962 року я розмовляв, писав листи (іноді оповідання) виключно 

російською мовою, окрім років 1942 – 1949, коли я знову опинився в селі біля 

матері" [31; С. 6.]. Теперішній час (час написання автобіографії) 

сприймається автором як шанс на інше майбутнє, сподівання соціальної 

перспективи: "Там же сталася ще одна щаслива подія – жінка народила мені 

сина Михайла. Одного Михайла замордували, може, хоч другому поталанить 

жити по-людському. Об цім тільки й молю господа бога" [31; 6.]. 

Під час другої світової в Україні було зруйновано 700 міст і 28 тисяч 

сіл, більше 6 мільйонів населення країни загинуло. Україна постала рубежем 

між двома агресивними супротивниками – Європою (Намеччиною) та 

Росією. Постраждалою виявилася майже кожна родина. Протягом 6 років 

страждала від жорстокості Радянського Союзу та Світової війни. Гітлер і 

Сталін не поступалися одне одному у жорстокості. Повна руйнація, тотальне 

вбивство – та можна оцінити військові операції в Україні та інших 

радянських республіках. Німецький флот рухався вглиб країни зі швидкістю 

80 км в день. Сталін знав, що українські націоналісти не пропустять 

можливості покінчити з СРСР, тим більше після приєднання до нього 

Західної України. Тому одночасно з відступом радянських військ ліквідують 

17 тисяч політичних в’язнів. 

Страх, його фізична природа перш за все пов’язана з інстинктом 

самозбереження. Дивно, але для більшості людей немає нічого більш 

бажаного ніж увільнити себе від свободи вибору. Ми пасивні і з 

полегшенням покладаємо відповідальність на тих, хто може вісти за собою. 

У нас живе страх. Страх за можливу помилку, страх перед труднощами, 

страх перед майбутнім, страх… 

СРСР дедалі більше перетворювалась у сцену страхітливого абсурду. 

«Ворогів» ставало дедалі більше. Тепер кожен підозрював кожного. Країну 

паралізував страх. Ленін заснував табори на Соловках, куди засилали тисячі і 
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тисячі з тавром «ворог народу». «Червоних шабаш» - так назвав Іван Бонін це 

масове потьмарення розуму, що охопило країну. Етапи 35-36-х років 

викинули на Соловки кращих учених, діячів культури… Змінювалися пісні, 

змінювалися вожді на трибунах, вся радянська країна дружно крокувала в 

ногу, але як і раніше, страх дихав за спиною кожного. Боронь боже чимось 

відрізнятись від іншиш, іти свою ходою, інакомисля.  

Сто дзеркал спрямовано на мене,  

в самоту мою і німоту.  

Справді — тут? Ти справді — тут? Напевне,  

ти таки не тут. Таки не тут.  

Де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти?  

Урвище? Залом? Ачи зигзаг?  

Ось він, довгожданий дощ. Як з решета.  

Заливає душу, всю в сльозах.  

Сто твоїх конань. Твоїх народжень.  

Страх як тяжко висохлим очам.  

Хто єси? Живий чи мрець? Чи може,  

і живий, і мрець? I сам на сам?  

(«Сто дзеркал спрямовано на мене» Василь Стус із збірки “ВЕСЕЛИЙ 

ЦВИНТАР”, 1971) [27]. 

Доба у спогадах шістдесятників постає в різних ракурсах: як час 

нових суспільних і культурних змін, звільнення від ідеологічної зашореності 

і поділу культури на "свою" (радянську) і "чужу" (ворожу), становлення 

нового неформального духовного життя, вільного самовияву творчого 

інтелекту, національного самопізнання, а також як індивідуальний супротив, 

психологічне несприйняття системи. 

Образ доби створюється через окремі деталі, ряди документальних 

мікрообразів, що одночасно виступають і як образи-узагальнення, 

супроводжуються емоційною оцінкою автора: "Репродуктори сповіщали про 

чергову хвилю реабілітації по сталінських репресіях, про штучні супутники 
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Землі, про незбагненні осяги вчених ядерної фізики. Гуляло загадкове слово 

"синхрофазотрон" поруч із таємничим іменами Ван Гог, Гоген (хоч би не 

сплутати!), Пікассо, Далі… Куди ще далі! А виявляється культура безмежна: 

до Києва приїздили Філадельфійський оркестр під орудою диригента 

Юджина Орманді, Нью-йоркський оркестр Бернстайна ( в афішах переклали 

"Бронштейна"), хор Роберта Шова, американський співак Піт Сігер, 

диригенти Джорджі Іонеску (Румунія), Клюетене (Франція), і, звичайно, 

чарівник Ван Клайберн. Просто заморока голови!" [21; 3-64.]. 

У мемуарах М.Коцюбинської "Мої спомини" доба шістдесятих – це 

час духовних і творчих пошуків, "інтелектуального та мистецького 

самовияву української еліти" [21; 54.], "виокремлення себе з аморфної маси 

середньоарифметичного радянського громадянина як мислячого індивіда, як 

українця і громадянина всесвіту" [22]. Автори детально зупиняються на 

процесах культурно-громадського життя, утворенні духовно-творчих 

спільнот, звертають увагу на появу іншої комунікації в суспільстві,  

налагодження діалогу між представниками старшого і молодшого покоління, 

знищення страху і тотальної підозрілості: "Все було незвичне: передусім, у 

мертвому зрусифікованому Києві є юнь, що спілкується українською (диво!); 

збираються в художніх майстернях чи вдома й співають народних пісень, 

романси; їх спілкування незвичне – іронічне або ж відверті кпини з приводу 

сучасної української культури, зате шанобливо ставляться до літератури, 

мистецтва 20-х років, називають імена, яких я ніколи не чув (а на той час уже 

закінчив Київський університет). Що мене особливо вразило, – тут не самі 

теревені, до яких звик, а постійна робота: одні готують вечори (літературні, 

театральні), інші – виставки, доповіді в клубі творчої молоді або костюми для 

колядників…А поза тим танцюють буги-вуги, шейк, кохання широким 

планом (щасливе й "як у людей", розлучаються, одружуються), обмінюються 

інформацією, сміються й плачуть (значно більше сміються), звільняються з 

роботи "за власним бажанням", що значить вигнали, й тут же гуртом 

шукають бідаці службу… Нудьгувати не було часу" [10];  
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"Шістдесятницький ренесанс набував обертів. У Києві почав діяти 

Клуб Творчої Молоді "Сучасник". Організований спочатку під патронатом 

Київського обкому комсомолу, він швидко набув власного обличчя і 

вивільнився з комсомольських обіймів. Клуб вабив до себе передусім, звісно, 

молодь, але різних вікових категорій: тут об'єдналися як люди дещо старші, з 

окресленими інтересами, певним фаховим досвідом, переважно уже сімейні, 

з дітьми, так і значно молодші, що робили перші кроки на самостійній 

творчій ниві. Найголовнішим було те, що Клуб об’єднав розрізнених досі 

однодумців з різних творчих галузей – літераторів, художників, музикантів, 

театральних діячів. Прийшло усвідомлення того, що ми – гурт, що ми – сила. 

Літературні вечори, екскурсії пам’ятними місцями України, різні 

неформальні зібрання у майстернях київських художників, передусім на 

Чорній Горі в Алли Горської і Віктора Зарецького, Людмили Семикіної. 

Плекання традиційних свят, вечори молодих композиторів (Л.Грабовський, 

В.Губа, Б.Фільц та ін.), участь у різних протестних акціях (моя участь у 

роботі Клубу почалася з підтримки організованих художниками протестів 

проти нищення архітектурних пам'яток старовини в Чернігові)" [16]. 

І хоча реформи, корінних змін в політичному устрої не відбулося, 

дуже скоро настали часи «застою». Проте для культури хронологічно 

короткий період «відлиги» мав величезне значення і далекосяжні наслідки. 

Атмосфера цього періоду породила феномен «шістдесятництва» - цілого 

покоління вчених, письменників, художників, які відзначалися 

непримиренністю по відношенню до ідеологічного диктату, повагою до 

особистості, прихильністю до національно-культурних цінностей, ідеалів 

свободи. Загалом творчість цього покоління визначила шляхи всього 

подальшого розвитку української культури. 
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РОЗДІЛ ІІ. НАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОГО 

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-

ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

2. 1. Філософія бунту в творчості письменників-шістдесятників 

 

Вислови абсурдного бунту – це наслідки межової ситуації, що 

спричинена остаточним, безповоротним пробудженням. Подією на початку 

60-х років став приїзд до Києва Ж.-П. Сартра, він виступив у Спілці 

письменників, свої твори перед ним читали Ліна Костенко й Іван Драч. 

Екзистенціалістська філософська проблематика входила все відчутніше в 

коло художньо-естетичних та світоглядних орієнтирів шістдесятників. 

Правда екзистенціалістів про людину, про абсурдний світ, у який вона 

закинута, про її до кінця неосягненне “я”, про загадковість і недостатню 

дослідженість феноменів людської свідомості, їх пастки та міражі — все це 

великою мірою впливало на шістдесятників і в сукупності з тим 

неоднозначним, багатим життєвим матеріалом, який не вкладався в межі 

соцреалізму і який вони наполегливо освоювали, готувало ґрунт для 

цілковитого запереченя й самого панівного методу в літературі, і власне 

способу життя, мислення та світовідчування, який нав’язувався митцям і 

всьому народові владою. 

Своєрідне, глибоке й виразне відбиття сучасного універсального 

бунту знаходимо в творчості Ліни Костенко, яка вже на посттоталітарному й 

постколоніальному українському ґрунті органічно й переконливо вибудовує 

модель так званого “третього шляху”, нового, дійсно гуманістичного устрою 

людського буття, спираючись, зокрема,  на християнську традицію 

“філософії серця”, не увірвану жорстокими катаклізмами ХХ століття, 

буттєво й цивілізаційно надзвичайно актуальну в  наш час. 

Поетеса послідовно й безкомпромісно розширює своїм художнім 

словом межі свободи людини, бореться проти її приреченості на ідеологічну 

обмеженість і онтологічну самоту, дає читачеві не просто 
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екзистенціалістський “міраж” надії, а й властиво надію реальну, вкорінену в 

ґрунт історичної потуги українства нашого часу. Ця потуга живиться 

водночас і глибокою національно-буттєвою традицією погляду на світ, тобто 

погляду крізь призматику “філософії серця”, яка може “заспокоїти людину” в 

сьогоднішньому світі, дати відповіді на істотні питання буття. 

Відносячи ліро-епічні твори Ліни Костенко до протестної течії 

української літератури, звернемо увагу в першу чергу проблематику 

“вірності — зради” в національно-вітчизняному її аспекті, на те, як вона 

вписується в контекст історичної боротьби нації за визволення, а вужче — і в 

контекст боротьби митця за існування рідного слова в задушливому 

імперському середовищі, стосунків митця з владою, його екзистенційного 

вибору та вибудови того проекту буття, який він, митець, обстоює своїми 

творами, несучи за нього етико-моральну, історичну, буттєву, духовну (а в 

тоталітарно-підколоніальному суспільстві, на жаль, ще й так звану 

“юридичну”, “судову”, а краще сказати — “безсудово-репресивну”) 

відповідальність. 

Дану проблематику простежимо на основі романів у віршах “Маруся 

Чурай” і “Берестечко”, драматичних поем “Дума про братів неазовських” та 

“Сніг у Флоренції”, поемі-баладі “Скіфська одісея”. 

Співвідношенням “філософії чистого серця” й філософії бунту, 

наприклад, у романі “Маруся Чурай” виступає символічне співвідношення 

образу Марусі, котра йде на прощу до Києва після звільнення з-під шибениці, 

і образу мандрівного дяка, що його дехто з дослідників уважав прототипом 

самого Сковороди, який жив століття по тому після описуваних у творі 

подій. 

Дяк виступає в першу чергу непримирливим, бунтівним шукачем 

правди, який піддає сумніву правду і церковників — “стовпів неотесаних”, і 

дещо навіть у самій Біблії, де, за Сковородою, крім істини, є чимало й 

“блювоти Змія”. Дяк-бунтівник майже побожно ставиться до чистого серця 

Марусі й, зрештою, її покидає, бо йому з нею — простою й величною 
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дівчиною з народу, душею-піснетворицею цього народу, чиї пісні 

народжуються із субстанції найчистішої,— ще не по дорозі. У нього свій 

шлях — шлях непримиренності до всього, що діється в світі, тим часом як 

Маруся гріхи світу мовби бере на себе — і тут вкотре виявляється висота і 

незаплямованість її духу, гармонійність її сокровенного “я”, ніби вже не 

“тілесного”, а містично преображеного серця. Природа поезії і природа 

релігії, втілені в цих двох образах, для авторки роману виступають як два 

рівновеликі духовні масиви, причому поезії вона віддає перевагу (і зовсім не 

з позірно-кон’юнктурних атеїстичних міркувань), бо “чиста поезія” — це і є 

чисте серце, вона несе не меч, а мир, і то не її вина, що світ ще не готовий 

прийняти цей мир, що йому ближче війна, розбрат, незгода, зрада, конання в 

хаосі. Тому Маруся гине. А дякова доля залишається невідомою — тобто 

йому ще ніби дається шанс перемогти. 

В особі Марусі й особі дяка, зустрівшись, також ніби розходяться 

людина естетична, глибоко духовна й людина етична, моральна, лише на 

мить підтримавши одна одну, але потім розірваних обставинами зовнішнього 

порядку, які виявляються сильнішими й за кожного з цих персонажів окремо, 

й за них обох разом, бо час гармонії для “естетики” й “етики”, для “чистого 

серця” й правдиво перетворюючої суспільної “дії” ще не настав,— усе, що 

відбувається довкола, є незупинною драмою цих двох високих начал, які 

стикаються з грубою матерією історії й не можуть відірвати її від “землі”, 

підняти на рівень чистого серця й духу. 

При тому очевидно й інше. Якщо “філософія чистого серця” певною 

мірою передбачає заперечення світу і “втечу” від нього, то філософія, якої 

тримається героїня Ліни Костенко, далека від квієтизму і йде в світ, аби його 

змагати, перетворювати за ідеалом. 

Екзистенціали “вірність” і “зрада” структурують і філософський та 

ідейно-художній зміст драматичної поеми “Сніг у Флоренції”, у якій поетеса 

виступає проти маскування і пристосуванства частини інтелектуального 

загалу, зокрема митецького, літературного, до жорстких суспільних реалій. 
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За Ж.-П. Сартром це одвічний процес, який залежить не тільки від “людської 

природи”, а й від “умов людського існування”, але, зазначає філософ, своїм 

екзистенційним вибором людина створює себе в світі, реалізує “певний тип 

людства”, а це має дійсно онтологічні, історично-суспільні, морально-

психологічні наслідки, адже таким чином змінюється “фундаментальна 

ситуація людини в універсумі”. Все, відтак, залежить від відповідальності 

людини за свій вибір, ступеня розуміння цього вибору, яке може коливатися 

від параметрів побутових до буттєвих, філософськи невичерпних. 

Філософія бунту й “філософія серця” в ліриці Ліни Костенко співіс-

нують у період 60–80-х років ще “мирно”, розлад між ними починається аж у 

90-ті, у зв’язку з новим духовним кліматом у суспільстві. Але й цей розлад 

поетеса поступово долає, знаходячи для такого подолання в національній 

духовній традиції невичерпний потенціал. 

У “природі” найповніше відбувається символічна злука 

екзистенціалістської філософії поезій Ліни Костенко з традиційною 

філософією — кордоцентризмом, пантеїзмом, антропологізмом тощо. Ця 

злука дає ліричній героїні нове відчуття істини, до котрої, виявляється, 

можна йти і через бунт як смирення, і через смирення як бунт. Так 

досягається нова цілісність духовного існування, нова якість перетворюючої 

ролі людини у видимому й незримому довкіллі, у Всесвіті. 

Ідейно-змістову основу художньої творчості Ліни Костенко 

складають ідеали всебічного, тобто національно-соціального визволення 

народу України. На цьому базисі формується цілий космос європейської 

філософії екистенціалістського бунту й вітчизняної “філософії серця”, 

органічна єдність яких у творах поетеси набуває універсального, 

вселюдського значення. 

Особливо виразно в творчості Ліни Костенко постає тема стосунків 

поета і влади, але з огляду на міру можливої творчої самореалізації, за будь-

яких історичних умов важливо в першу чергу те, яку парадигму стосунків з 

владою він обирає — протестну, опозиційну, конформістську, апологетичну 
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тощо,— адже від цього залежать не тільки обставини його особистого життя, 

а й спрямування розвитку таланту — в бік перспективи чи, навпаки, 

занепаду. 

Яскраво самовизначившись відносно абсурдної дійсності як 

екзистенціаліст-бунтівник, Ліна Костенко не приймає психології мистецького 

ескапізму, який намагається взяти чільні позиції і в сучасній художній 

практиці: поетеса пристрасно обстоює істини, вистраждані Україною, де так 

довго боліла й болить історія, прагнучи царства не “зігріваючої брехні”, а 

“зігріваючої правди”, на яке завжди сподівалося людство. 

Життя України в другій половині XХ століття було глибоко вивчене й 

іншим поетом-шестидесятником Василем Стусом, творчість якого теж є 

виявом бунту. Зацитуємо кілька цікавих моментів з листа В. Стуса до свого 

хрещеного літературного батька Андрія Малишка 12 грудня 1962 року.  

 «У нас немає майбутнього. Коріння нації — тільки в селі, а 

«хуторянським» народом ми довго не проживем, пам'ятаючи про вплив міста, 

про армію, про всі інші канали русифікації». 

«Як же можна миритись з тим особливим інтернаціоналізмом 

(зробути плавний перехід костенко-стус), який може призвести до згуби цілої 

духовної одиниці людства». 

Сергій Солдатов, в інтерв'ю з Богданом Нагайлом, сказав, що Стуса 

«завжди відрізняло непримиренне ставлення до неправди, беззаконня, 

системи гноблення... Він дуже страждав... але він намагався цього не 

виказувати... Уночі він іноді виходив до коридору і стогнав від 

болю» [20; 96]. 

Хейфец розповідає про неймовірну Стусову ерудицію та взагалі 

інтелектуальний склад розуму: знавець філософії, поет на засланні проводить 

час у розмовах про Канта, Гуссерля і особливо про свого улюбленого 

Альбера Камю. Пише критичні статті (конфіскована велика праця про 

Тичину), багато перекладає, а в розмовах читає напам'ять численні вірші 

різних поетів різними мовами та професійно обговорює літературні твори. 
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Минуле, спогади шматують, рвуть, розсівають – не менше ніж надії. 

Насильно шарпають нас назад, розчиняючи нас у різних темпоральних 

царинах, що в них ми тепер мусимо жити одночасно. Своєю ніби-живою 

присутністю (бож вони не дерева, а стовбури), спогади заслоняють нашу і так 

уже фраґментовану сучасність:  

Стовбурами спогади ростуть,  

і за ними ні греця не видко.  

«Зимові дерева» [27]. 

Не диво, що ціла темпоральна структура – минуле, сучасне, майбутнє 

– підсумована такими рядками Стусової поезії:  

Плач, небо, плач і плач! Минуле – не вернути,  

сьогодні – згибіло, майбутнього – нема.  

«Свіча в свічаді» [27]. 

Плин часу, який віднімає й розсіває все – нарешті сам щезає:  

... Розтопився час.  

його змертвіла хвиля нас гойдає.  

«Свіча в свічаді» [27]. 

Бунт митця, починаючись з меншого чи більшого, але локального 

конфлікту, є першим кроком до власної універсалізації, до наповнення виявів 

протесту все новими, глибшими смислами, до відвоюваня все ширших 

“територій свободи”. Подвиг митця творить реальність більш високого й 

динамічного порядку, ніж та, яку прагне “затримати”, законсервувати 

тоталітарна влада, свідомо звужуючи буття до тих моделей, якими їй було б 

легше й простіше керувати. В цьому й полягає один з елементів одвічного 

антагонізму митця і влади, особливо влади такої, якою вона була в період 

“застою”, тобто позбавленої духовного саморозвитку та самотворення, що 

робило її першочерговим об’єктом неприйняття, заперечення й протиборства 

для найбезкомпромісніших із представників шістдесятництва. 
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2. 2. Тематика і проблематика екзистенціальних творів 

письменників-шістдесятників 

 

Шістдесятники у своїх творах намагалися говорити про реальні 

проблеми життя, болючі питання, замовчувані у часи сталінізму і які 

хвилювали тогочасне українське суспільство. З появою шістдесятників 

гостро постала проблема «батьків і дітей» у літературі. Молода генерація 

закидала «літературним батькам» відповідальність за сталінські злочини, 

пристосуванство до деспотичного режиму, творчу імпотенцію («Ода чесному 

боягузові» Івана Драча). 

Тема сталінських репресій стала однією з провідних у романах О. 

Гончара «Людина і зброя» (1960), М. Стельмаха «Правда і кривда» (1961), Л. 

Первомайського «Дикий мед» (1963), поеми М. Бажана «Політ крізь бурю» 

(1964). 

Структурно-композиційною основою текстури творів письмеників-

шістдесятників виступає буття-сюжет, буття-ситуація, буття-переживання; 

дослідження буття-сюжету відбувається у напрямку від сутності до форми, 

екзистенційно-естетичний характер конфлікту проявляється у його 

внутрішній динаміці й діалого-монологічній формі. 

В ліриці В. Стуса, зазначає Ю.Бедрик, “чітко можна виділити 

основоположні принципи й проблеми екзистенціалізму, як-от, проблему 

буття, проблему вибору, проблему мислячого “я”, принцип перспективізму, 

антропологічний принцип і т.д.” [5; 53]. На основі власних моральних, 

естетичних і світоглядних засад поет у свій спосіб вибудовує цю 

проблематику і прагне розв’язати екзистенціальні питання. 

Здобутки митця на цьому шляху можуть бути охарактеризовані 

визначенням М.Хайдеггера: “стати тим, хто ти є”. Ця позиція Стуса чітко 

окреслена в поезії “Мені зоря сіяла нині вранці” (зі збірки “Палімпсести”): 

Жити — то не є долання меж, а навикання і самособою-наповнення 

[34]. 
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В “самособоюнаповненні” — суть Стусового екзистенційного 

світовідчуття. Саме це було метою поета, до здійснення якої він увесь час 

поривався і прагнув, незважаючи на перешкоди. “Самособоюнаповнення” 

націлене на самопізнання, самовизначення, самовдосконалення особистості. 

У поета - головним є розуміння ліричним героєм абсурдності подій, 

які вважаються нормою. Поезія І. Калинця відрізняється від поезії Є. 

Плужника і В. Стуса тим, що його буття-ситуація у бутті-сюжеті створюється 

на іншому рівні: в тексті І. Калинця головним є образ-переживання, який 

виникає як авторське усвідомлення події-переживання, не представленої в 

тексті. 

Кульмінація у віршах екзистенційно-художнього методу - 

невідворотність  вічного конфлікту, конфлікту, в рамках якого і буде 

встановлено авторську "рівновагу". Ця рівновага дає екзистенційному, 

ліричному герою трансцендентну волю, волю в контексті власної 

нікчемності, волю, майже ідентичну спокою. Спокій або процес його набуття  

- суттєвий елемент екзистенційної естетики, який виступає як мета 

справжнього існування. 

Поетів у межах екзистенційної естетики цікавить сьогочасний момент 

(самі злети й муки існування втілені в образах ліричного героя) або його 

можливий кінець. Проблема можливості вибору переважає над проблемою 

"буття-до-смерті" (тобто екзистенційність у художньо-естетичній якості 

швидше к'єркегорівська, ніж гайдеггерівська). 

Домінуючою проблемою у Є. Плужника, В. Стуса та І. Калинця є 

проблема вибору і свободи, а точніше можливість їх досягнення. 

Проблемі часу присвячене дослідження М. Гайдеґґера «Буття і час», в 

якому стверджував, "що глибинна проблематика всілякої онтології 

закорінюється в феномені часу" [12; 773]. "Самому часу притаманна 

здатність горизонту, в якому під впливом передрозуміння я завжди володію 

горизонтом теперішнього, майбутнього та минулого водночас. Це вказує на 

трансцендентно-онтологічне розуміння часу, який сам виявляється 
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будівничим постійної субстанції. Саме таким чином слід розуміти моє 

трактування часовості" [34; 134] – таким чином він висловив власну теорію 

часу на семінарі у 1929 році у м. Давосі дискутуючи з Е. Кассірером. 

Екзистенціалісти розглядають проблему часу і часовості як одну з 

ключових, звертаючи увагу перш за все на особливості переживання 

реального кожного індивіда. Поняття часовості вони чітко відділяють від 

поняття об’єктивного часу, поділяючи часовість на екзистенційну (або 

історичну) і фізичну (як похідну першої). Екзистенціальна філософія 

напрямлена на майбутній час. Н. Аббаньяно говорив, що смерть і час є 

складовими часовості, саме вони є визначними в природі людини, оскільки їй 

притаманна невизначеність та проблематичність. Людина, на думку 

екзистенціалістів живе майбутнім, яке навалюється на неї та зумовлює появу 

минулого. 

М. Гайдеґґер говорить про три часові «екстази» - теперішній, 

минулий, майбутній та переживаються людиною як конечність людського 

існування. Часовість, у свою чергу, набуває різних виявів: світовий час 

(Weltzeit), який є спільним для всіх людей і тому датований (поділений на 

дні, місяці, роки тощо) ― це час людського співбуття (Mitsein); вульгарний 

(об'єктивний) час, тобто "чисте тепер", оскільки цей час орієнтований на 

нескінченність, вічність, у межах вульгарного часу людина вважає себе ніби 

"безсмертною"...; історичний час - цілісне людське існування простягнуте 

між народженням і смертю, відбувається чи здійснюється (що виражається 

німецьким словом "geschehen") [12; 595]. Майбутнє він інтерпретує, 

виходячи з буквального прочитання німецького слова Zukuft: як те, що 

приходить до нас. 

А. Камю в "Міфі про Сізіфа" наголосив, що людина підвладна 

плинові часу ― сірого, щоденного життя, яке засмоктує її своєю 

одноманітністю, буденністю. Завжди настає момент, коли потрібно взяти на 

себе весь тягар часу. Люди, на думку філософа, живуть майбутнім: "завтра", 

"пізніше", "через рік" і т. п. І тільки тоді, коли рутина монотонного життя 
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змусить замислитись "для чого", "навіщо", ― людина здійснить свій 

екзистенційний вибір: або поворот у звичайну колію, або остаточне 

пробудження. 

У хронотопі української екзистенційної прози, як і світової, час і 

простір не існують в єдності, а події не обов’язково описані хронологічно 

послідовно. Таким чином, вони починають активно експерименти на рівні 

творення хронотопу, моделювання художньої дійсності, передачі психічних 

станів. Вони застосовують найрізноманітніші часові зміщення, введення 

кількаярусних часових та просторових вимірів, "відмотування" часу, 

пришвидшення, уповільнення або й цілковите пригальмовування 

однолінійного руху фабули завдяки введенню позафабульних чинників, 

перенесенню дії в інші художні площини тощо. Ці та подібні прийоми 

допомагають творити художні світи, вигадану дійсність в їх неповторності та 

багатогранності. Для деяких митців час перестає носити характер 

об'єктивності, він стає функцією свідомості, що давало змогу заглибитись у 

сутність внутрішнього світу. 

 

 

2. 3. Особливості зображення внутрішнього світу особистості 

 

Основний принцип побудови образу ліричного героя можна 

сформулювати як емоційно-експресивне ставлення до внутрішнього "Я", яке 

оформлене ззовні (авторська свідомість, свідомість дослідника, читача та ін.) 

Екзистенційно-естетичне наповнення твору письменників-

шістдесятників відбувається на рівні діалого-монологічних характеристик 

героїв, які спрямовані назовні. Образ ліричного героя розкривається автором 

у процесі "саморозкриття" через монолого-діалогічну наповненість буття-

події.  Ліричний герой сповнений авторського трагізму й можливості бути в 

даному сюжетно-композиційному оформленні. Втілення образу ліричного 

героя відбувається у напрямку від форми до суті. Структурно-композиційним 
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тлом для зображення ліричного героя слугують буття-сюжет, буття-ситуація, 

буття-переживання. Екзистенційно-естетичний характер конфлікту 

виявляється у його внутрішній динаміці й діалого-монологічній формі [35] 

Ліричний герой екзистенційного твору намагається усвідомити себе й 

духовно реалізувати. Стан відчаю героя пояснюється бажанням самоаналізу 

або самореалізації себе відповідно до себе самого, тобто "Я в собі" є не що 

інше, як обернене ставлення до себе самого. У взаємовідносинах двох станів 

"Я" - в бутті" та "Я" для себе" виникає третя модальність екзистенційної 

свідомості, яка дає можливість характеризувати через власне існування 

ставлення до двох перших станів "Я" ліричного героя. Якби "Я" ліричного 

героя передбачало самого себе, то небажання бути самим собою стало б 

причиною, якщо можна так висловитися, першого різновиду відчаю - 

позбутися свого "Я". Та оскільки "Я" ліричного героя має дві складові, 

виникає необхідність говорити і про інший різновид відчаю, який 

породжується бажанням і намаганням бути самим собою. Така ситуація є 

причиною залежності від результату співвіднесеності, котрим і є цілісне "Я" 

ліричного героя. Ліричний герой твору, котрий усвідомлює свій відчай, 

представлений як такий, що з'явився ззовні, а всі спроби подолати призводять 

до ще глибшого занурювання в цей стан. Ліричний герой не може впадати у 

відчай безглуздо, тому що авторська ідея, втілена в сам образ, зводить 

нанівець безглуздість такого стану ліричного героя. Зусилля подолати відчай 

спрямовані швидше на конкретизацію ідей, тобто герой перебуває у відчаї 

згідно з авторським задумом. 

Незважаючи на заданість ситуації, відчай ліричного героя також є 

великою перевагою і відіграє важливу роль, оскільки слугує засобом втілення 

ідеї, створення системи образів і структурно-композиційної основи. Про 

відчуженість ліричного героя слід говорити як про категорію, що 

усвідомлюється. 

Індивідуальність у тоталітарній системі піддається відвертому 

пресингу та ідеологічній обробці. У романі Р. Андріяшика «Додому нема 
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вороття» табу накладається на національну визначеність особистості: примус 

говорити лише румунською мовою, депортація гуцулів, приниження гідності 

підкорених. Наслідок такого тиску системи на особистість яскраво 

виражений у збірці В. Стуса «Веселий цвинтар» [27]. У поезії «Ось вам 

сонечко»: 

Ось вам сонце, сказав чоловiк з кокардою на кашкетi  

I витягнув п'ятака, схожого на сонечко.  

А це вам дорога, вiн зробив кiлька ступнiв праворуч,  

носаком позначивши її межу. 

«іграшкові калатала», «проштемпельовані тексти дозволених для 

виконання пісень», «фільми про щасливе життя», «ігри у війну» - виявлення 

спримітизованого світобачення, контроль владою суспільної думки, 

заідеологізоване мислення, яким витіснені національні цінності. Для такого  

поета як В. Стус перебування у такому середовщі було рівнозначним 

екзистенцій ній «закинутості» поза власною волею й бажанням. 

Розв'язання поставленої проблеми у творчості І.Калинця передбачає 

дещо інший ракурс інтерпретації гено-тексту. Якщо момент протистояння у 

Є.Плужника зведений до проблеми екзистенційного вибору, а у В.Стуса 

момент протистояння "Я" ліричного героя доведений до трагічного абсурду, 

то ступінь відчуження ліричного героя стосовно буття-сюжету у І.Калинця 

доведений до "безмірного абсурду жаху". 

Категорії "відчуження", "протистояння", представлені в контексті 

проблеми "вибору", є невід'ємним атрибутом вирішення зазначеної проблеми 

в межах естетики екзистенціально-художнього методу в поетичному тексті. 

Очевидними стають дві складові буття-тут: момент протистояння і 

момент відчуження. У В. Стуса категорія відчуження є елементом філософії-

буття і запрограмована автором ще в "перед-бутті" органічно процесу 

пізнання і трагічному абсурді. У І. Калинця категорія відчуження досягає 

найбільшої глибини: автор навіть не вважає за потрібне розмістити в бутті-

сюжеті елемент обумовлення появи відчуження, сама категорія подається 
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вже трансформованою через емоційно-екзистенційний абсурд, тобто "буття-

сюжет" розміщений у всеохоплюючій трагедії відчуження. 

Проблема відчуження цікавить не тільки філософів-теоретиків, а й 

митців зарубіжної (X. Борхеса, Г. Гессе, І. Гете, Ф. Достоєвського, А. Камю, 

Ф. Кафки, Т. Манна, Г. Маркеса, Ж.-П. Сартра) і вітчизняної (Ю. 

Андруховича, В. Винниченка, О. Забужко, І Запорожця, І. Калинця, Г. 

Косинки, Л. Костенко, В. Підмогильного, Є. Плужника, М. Розумного, В. 

Стефаника, В. Стуса, М. Хвильового, В. Шевчука, Г. Штоня) культури.  

В. Стуса - головним є розуміння ліричним героєм абсурдності подій, 

які вважаються нормою. Поезія І. Калинця відрізняється від поезії Є. 

Плужника і В. Стуса тим, що його буття-ситуація у бутті-сюжеті створюється 

на іншому рівні: в тексті І. Калинця головним є образ-переживання, який 

виникає як авторське усвідомлення події-переживання, не представленої в 

тексті. 

У поетів екзистенційної естетики наріжною є сама можливість 

вибору, наприклад, ліричний герой В. Стуса існує в момент здійснення такої 

можливості. 

Своєрідність істинності буття-сюжету для авторів полягає саме у 

спробі залишити ліричного героя у стані спокою. Істинність буття існує як 

відчуження - виклик, але це більш притаманне ранній поезії екзистенційно-

художньої естетики. 

У В.Стуса момент протистояння "Я" ліричного героя доведений до 

трагічного абсурду. А у І. Калинця ступінь відчуження ліричного героя 

стосовно буття-сюжету доведений до "безмірного абсурду жаху". 

У В. Стуса ця категорія є елементом філософії-буття і запрограмована 

автором ще в "перед-бутті" органічно процесу пізнання і трагічному абсурду.  

Ліна Костенко у «Берестечку» прагне зобразити Богдана 

Хмельницького не як політика або полководця, батька чи чоловіка, не через 

якусь соціальну роль, а як унікальну і неповторну особистість з властивими 

лише їй переживаннями, муками пристрастями, радощами і болями. Вона 
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зображає внутрішній світ героя свого роману через відтворення потоку 

свідомості гетьмана, що складається з марень, сновидінь, видінь, слів каяття 

та відчаю [12]. Гетьман переживає межову ситуацію – битва, поразка, 

загибель війська у битві під Берестечком: «Я пережив усе – полон, поразку, 

відчай. Приниження – це те, від чого я вмирав». З межової ситуації він 

виходить іншим: «Я вже не я. Мене вже улелекали. Уже рука не вдержить 

булави». «Яка самотність! З темрявою злився. Мене нема як гетьмана, як 

Богдана, як особистості. Я згарище. Я дим».  

В граничній ситуації, в які він потрапив, Богдан Хмельницький 

очищується від того честолюбства, яке раніше володіло ним у державних 

справах. Він відчуває самотність: «А я, переможений гетьман, сиджу тут, як 

перст, один.», відчай: «Всього в житті траплялося мені. Був у тюрмі. В 

турецькому полоні. Але в такій безвиході ще ні». 

Герой роману Р. Андріяшика «Додому нема вороття» (1976) Оксен 

Супора, сторонній, чужий воюючому світові гуцул, мріє про надійно 

влаштоване життя, з усіх сил прагне вижити. Він переживає безглузду й 

абсурдну для українця війну. Страх перед нескінченністю війни, втратою 

батьківщини та й взагалі страх перед фізичним винищенням перетворює його 

на приреченого втікача. У повній безнадії, спізнавши неймовірну радість 

любові до жінки, він спізнає на повну силу і невичерпну осоружність 

самотнього і зіпсованого життя. 

У романі В. Дрозда “Листя землі” усі події подаються крізь призму 

народного світобачення. У художньому вираженні трагедії часу ( руйнування 

особистості, роду), доль героїв, їхніх стосунків з навколишнім світом 

В.Дрозд у центр катастрофічних ситуацій, йдучи за народними віруваннями, 

міфологічними уявленнями, ставить образ жінки, яка найбільше страждає від 

руйнування роду, але яка має і його порятувати. Образ пані Дарини, 

виписаний епічно, переростає свої структурні рамки, набуваючи рис 

міфологічного образу материнства - “Матері дітей людяцьких”. Дарина 
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Листопад вмирає зі смертю своїх дітей, і як міфологічний птах Фенікс, 

відроджується із попелу власної родини в образі «Матері дітей людяцьких». 

Екзистенційна свобода у творчості українських письменників-

екзистенціалістів 60-х років має індивідуальне забарвлення. Це викликано 

особливостями мислення і специфікою буття-ситуації, а конкретніше - їх 

співвідношенням. У І. Калинця - екстремальне мислення на абсурдному рівні 

зароджується в період надзвичайного прояву соціального конформізму. 

Головним у нього є образ-переживання, який виникає як авторське 

усвідомлення події-переживання, не представленої в тексті.У В. Стуса - 

головним є розуміння ліричним героєм абсурдності подій, які вважаються 

нормою. Поети екзистенційної естетики зображують у своїх віршах як 

реальне життя, так і втечу від реальності. Це дві можливості творчого 

самовираження (суто індивідуальні), причому вони часто поєднуються в 

одному творі. 

Систематична зміна окупаційних режимів у західних землях 

породжує український феномен абсурдної людини-хамалеона – уловлювання 

тенденцій у суспільному житті, щоб відповідати вимогам, які змінюються з 

приходом нових «господарів» [12; 68].  

Самі собі будуєм тюрми, 

Самі в них потім живемо, 

Самі себе стережемо, 

Вже тюрем – тьма, 

І в тюрмах – юрми. 

(І. Світличний, «Завжди в’язень») [34]. 

Узагальнює ситуацію абсурду В. Стус у поезії «Докучило! Нема мені 

вітчизни»: 

Нама мені коханої землі, 

десь за грудьми пече гірка калина. 

Сміється божевільна Україна 

у смертнім леті на чужім крилі[27]. 
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Тримаючись у межах національного комосу, особистість черпає з 

нього сили, зберігає природність натури, внутрішню рівновагу, набуває 

етичної та естичної досконалості: «Шляхетна гуцульська кров. Це кровні 

гуцули. Так би сказати - раса» (Р. Андріяшик «Додому нема вороття») [1]. 

Домінуючою проблемою є проблема вибору і свободи, а точніше 

можливість їх досягнення. 

 

 

2. 4. «Межові ситуації» у творах письменників 60-х рр. ХХ ст. 

 

За К. Ясперсом, межові (суміжні) ситуації – це ситуації на межі життя 

і смерті, коли зникають тенета, що утримують людину у рамках буденності. 

Відбувається «прозріння екзистенції», яка оголює, звільняє людину і від 

тенет буденності, і від її особистих інтересів. Натомість виникає потреба 

пізнати істинність, справжність свого індивідуального існування. Людина 

має шанс стати творцем своєї долі. Отож К. Ясперс зазначає: «Існування є 

буття в ситуаціях» [35; 187]. 

«Буття на екстремумі» не повинно оцінюватися однобічно, з позиції 

психології героя. Воно, на думку Сартра, має на меті дати людині шанс 

проявити себе інакше, як того від неї очікують, але й відчути усю 

відповідальність за свій вибір. 

Як зауважує М. Вайдхорн: «Межові ситуації використовуються для 

виділення героїчних виборів, що з ними зіштовхуються звичайні індивіди, 

котрі живуть у напрямі невирішеного майбутнього. Герої сартрових творів 

часто зіштовхуються з ситуаціями життя і смерті, котрі роблять болісно 

очевидним тягар свободи і відповідальності, яка лежить на усіх нас» [36; 

492]. Універсальними ситуаціями є ті, що пов’язані з вітальними аспектами 

онтогенезу людини: війна, природні катаклізми, хвороба тощо. Проте ці 

ознаки не є обов’язковими. Насамперед людина протистоїть собі, своєму 

раціо, вона крокує до світлого майбутнього, яке, на думку Ф. Ніцше, мало б 
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позначитися життям надлюдини. Найповніше Ж.-П. Сартр змалював синтез 

свободи і вибору у межових ситуаціях у незавершеній тетралогії «Дороги 

свободи» (“Les chemins de la liberté”, 1945 – 1949). 

Саме у таких ситуаціях особистість робить кроки у бік добра чи зла, 

творить „ситуаційні” цінності. Відповідно до епістемології Е. Гуссерля, 

реальність залежна від людської свідомості [12]. 

Отже, порогова ситуація (Grenzsituation) – це ситуація на межі життя і 

смерті, і мобілізація сил, і їхній занепад.  

У А. Камю, представника атеїстичного екзистенціалізму, проблема ця 

розглядається у кардинально іншому руслі. Віра, здебільшого, поступається 

місцем невірі, котра одухотворює людину байдужістю. 

Граничні ситуації найважливіші з них, зокрема, випадок, провина, 

смерть. Зокрема: Дж. Вайлд підкреслює: «Вони являють собою межі у тому 

сенсі, що ми нічого не можемо вчинити аби змінити їх чи подолати… Є 

справжні (authentic) і несправжні (unathentic) шляхи зіткнення з ними» [37; 

140]; К. Ясперс окреслює їх наступним чином: «Стани такі як той факт, що я 

завжди у ситуаціях, що я не можу жити без конфліктів і страждань, що я 

неминуче зазнаю провини, що я повинен померти — ось, що я називаю 

граничними ситуаціями. Вони не змінюються… Вони не можуть бути змінені 

нами, лише привнести ясність – без нашої здатності пояснити чи простежити 

їх з чогось ще. Вони самі по собі є частиною існування» (цит. по [35; 188]). 

Герой роману Р. Андріяшика «Додому нема вороття», Оксен Супора, 

сторонній, чужий воюючому світові гуцул, мріє про надійно влаштоване 

життя, з усіх сил прагне вижити. Страх перед нескінченністю війни, втратою 

батьківщини та й взагалі страх перед фізичним винищенням перетворює його 

на приреченого втікача. У повній безнадії, спізнавши неймовірну радість 

любові до жінки, він спізнає на повну силу і невичерпну осоружність 

самотнього і зіпсованого життя. У кінці він дистанціюєтся від оставин і 

робить свій вибір. 
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В граничній ситуації, в які він потрапив, Богдан Хмельницький, з 

роману «Берестечко» Ліни Костенко, очищується від того честолюбства, яке 

раніше володіло ним у державних справах. Він відчуває самотність: «А я, 

переможений гетьман, сиджу тут, як перст, один», відчай: «Всього в житті 

траплялося мені. Був у тюрмі. В турецькому полоні. Але в такій безвиході ще 

ні». 

Гетьман переживає межову ситуацію – битва, поразка, загибель 

війська у битві під Берестечком: «Я пережив усе – полон, поразку, відчай. 

Приниження – це те, від чого я вмирав». З межової ситуації він виходить 

іншим: «Я вже не я. Мене вже улелекали. Уже рука не вдержить булави». 

«Яка самотність! З темрявою злився. Мене нема як гетьмана, як Богдана, як 

особистості. Я згарище. Я дим».  

У драматичній поемі Ліни Костенко “Сніг у Флоренції” логіка зради – 

себе, свого вибору, таланту – розгорнута у поемі між двома часовими віхами 

– початком і кінцем життя Джованно Рустичі. Авторка забезпечує динаміку 

дійства особистою енергією переживання героєм власного шляху в двох 

аспектах: того, що так щасливо почався, і такого, котрий вже драматично 

завершується. Межову ситуацію перебування скульптора між двома 

власними іпостасями Ліна Костенко прокреслює густою сіткою сумнівів, які 

терзають душу молодого і старого Рустичі на перехресті цієї умовної і 

щемливої зустрічі, примушуючи до самоаналізу. Обурення, страждання, 

каяття, невір’я, самовиправдання, розпач і знову каяття – це далеко не весь 

спектр емоцій, температура яких визначає рух до істини. Обставини, 

спокуси, власні слабкості згущують ситуацію випробувань, які змушують 

зробити остаточний вибір. 

Поезія Ліни Костенко “Недумано, негадано…” – одна з 

найяскравіших ілюстрацій до так званої “межової ситуації” внутрішнього 

стану ліричної героїні – це грань загостреного, вершинного почуття, духовної 

напруги, що передбачає дві можливі розв’язки – взаємне щастя або загибель 

надії. Особистість виходить за межі власного “Я”, певною мірою міняючи 
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характер всесвітніх ритмів. Шляхетна душа шляхетно переживає зворушення 

й потрясіння. Поезія Ліни Костенко – це пошук шляхів зцілення жіночої душі 

у процесі віднайдення себе та в акті єднання з природою.  

Граничні ситуації провокують розвиток почуття відчуженості, 

деперсоналізації особистості (психічного стану, коли людина вважає, що її 

думки контролюються кимось ззовні), оскільки вони є розмежовуючою 

лінією між істинним та несправжнім існуванням людини. 

У наступному уривку з поезії Стуса індивідуальний вибір і космічне 

призначення цього спасенного падіння у прірву неначе поєднуються в якусь 

нову цілість вже не жахливої, а жаданої смерті:  

Неначе стріли, випущені в безліт,  

згубилися між обидвох країв,  

проваджені не силою тятив,  

а спогадом про образи почезлі,  

так душі наші: о порі вагань  

під щемний спів земного притягання  

спішать у тишу, в безвість, у смеркання,  

де Бог тримає всепрощенну длань.  

Нас позначають криволети птиць,  

що, знявшись д'горі, засягають паді,  

а доля задивляється в свічаддя  

своїх ярів, узгір'їв і криниць.  

«Свіча в свічаді» В. Стус [27]. 

Людина одним «плигом» на новий рівень існування позбувається 

колишніх страхів, невроз, розсіянь і розщеплень, які досі засліплювали і 

паралізували її. Ось як цей риск оновлення в абсолютній свободі або 

остаточного розірвання в прірві втілений у Стусових рядках:  

Та віщуни знакують долю:  

ще роздойметься суходіл –  
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і хоч у прірву, хоч на волю  

пірвешся із останніх сил.  

«Палімпсести» 

Багато дослідників вказує на те, що концепт «відчуження» в 

українських екзистенціалістів пов’язаий, зокрема, з політичною ситуацією у 

тодішній державі: «Відчуження у цьому випадку стає реальністю, що 

переживається індивідуально. Письменник свій власний досвід узагальнює, 

перекладає на мову універсальних символів» [26; 21]. 

Межова ситуація неначе пробуджує людину, кидаючи її в розпач 

раптово відкритих необмежених можливостей власного існування. Людина 

стає перед своїм найголовнішим вибором: або задеревіти в скорчі жаху над 

цією головокружною безоднею, абож одчайдушно скочити в неї у вірі, що 

там на неї чекає абсолютне само-оновлення. Таке само-оновлення (або 

своєрідне воскресіння) рівнозначне для Кіркеґора з «сліпою» – себто 

незабезпеченою раціональними доказами, отож «всевидющою», вірою в 

Бога. Саме тому, що людина не забезпечена обіцянками кавзальности, вона 

ніколи не може знати, що її плиг закінчиться само-оновленням, а не 

остаточною руїною. Це значить, що «плиг у віру» – несамовито сміливий 

ризик. 

 

2. 5. Проблема вибору у творчості шістдесятників 

 

За Сартром, екзистенціалізм ставить людину в ситуацію постійної 

необхідності здійснення вибору, і саме через цей вибір людина і створює, 

формує себе. 

Наприклад, у поезії Б. Олійника знаходимо такі слова:  

Гойдається вічна колиска 

Маятником Життя 

… 

Один передбачливо очі 
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Прикрив ще ва крок від межі, 

Ввійшовши клітиною ночі 

Тихенько: чи жив, чи й не жив?  

 

А інший — на кроки не міряв: 

Летів, і гримів, і... згорів, 

І люди відкрили в сузір'ях 

Зіницю нової зорі. 

(Б. Олійник «Вибір»). 

Поет возвеличує прагнення кожної людини мати свій життєвий вибір. 

"Вічна колиска" — це метафоричне означення неперервності життя, 

існування людства, вічності його. "Маятник Життя" — це постійний рух 

часу, можливість вибору того чи іншого напрямку. 

У поезії «Є тисячі дріг, мільйони вузьких стежинок…» В. Симоненка 

тема вибору розкривається без пафосу, ліричний герой свідомий того, що 

перед ним дві дороги:  

Чи викинути серп і йти байдикувати, 

Чи долю проклясти за лютий недорід 

І до сусід пристать наймитувати 

За пару постлів і шкварку на обід? 

Але це шляхи національної ганьби, зради й морального злочину для 

поета не прийнятні. В алегоричній формі він говоить про життя як про поле, 

яке потрібно доглядати ціною важкої праці: 

Та мушу я іти на рідне полу босим, 

І мучити себе й ледачого серпа, 

І падати з утоми на покоси, 

І спать, обнявши власного снопа. 

… 

Бо нива ця – моя! 

Тут я почну зажинок, 
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Бо кращий урожай не жде мене ніде, 

Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок 

Мене на ниву батьківську веде…  

Богдан Хмельницький у романі Л. Костенко «Берестечко» здійснює 

вибір, обирає собі долю державного лідера і відтак належить народові, а тому 

вже не належить собі. 

В.Дрозд художньо розгортає мотив долі з погляду, найтиповішого для 

ментальності українців: доля постає в теологічному розумінні (як 

провидіння, приреченість), згідно з яким Бог призначає долю кожній людині, 

а тому в її житті немає нічого випадкового. Детермінованість руху й розвитку 

не лише людського існування, а й світу в цілому стверджується словами 

Нестора Семирозума: “...кожна хвилька часу з іншою вузлом нерозривним 

зав’язана, і кожна піщина має місце своє і на карті часу розписано, де їй 

завтра буть...”. В устах Кузьми, сина Нестора, ця думка конкретизується: “Од 

долі не втечеш”. Доля виступає тією активною силою, що підпорядковується 

лише Божому волевиявленню. Проте іноді автор усе ж зазначає, що не лише 

доля обирає людину, а й людина долю. У такому випадку доля залежить від 

бажань, прагнень і моральних якостей людини, вибору нею життєвого шляху.  

Опинившись між двох вогні вибору: життя чи зрада, Хтоломей «продав» 

отамана «чека». Автор дотримується біблійної символіки використовуючи 

цифру 30 (тридцять срібних), проте орієнтуючись на життєві колізії: 

«Тридцять пуциків хлібця, тридцять пуциків, дєткі мої єсті просять…» 

(Дрозд В. «Злий дух»). Відбувається покарання за неправильний вибір, зраду. 

Таким чином, В. Дрозд ноголошує на панування у сталінські часи 

зрадництва, відстпництва. 

Ліричний герой В. Стуса перебуває у пошуках такої форми 

тлумачення світу, яка допоїла б йому знайти душевний затишок. У 

зовнішньому і внутрішньому світі панують ті самі «прикорочені емоції 

космічних стихій», які об’єднують їх в єдине ціле. Екзистенціаліст В. Стус у 

центр світобудови ставить внутрішнє буття людини, рятуючись від цинізму, 
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творить власну високу трагедію, що дає найкращу можливість для 

самовираження. 

«В літературі – як на цвинтарі: 

Одні лежать, а тим іще копають. 

Не плач, сльотавий, сльози витри, 

Ти бачив, як живих хавають?» 

Навколишній духовний морок, «майже світ», в умовах якого 

доводиться існувати, поет відображає у своїх творах, показуючи мотив 

закиненості людини у світ, поза її волею і вибором з майже дитячою 

озгубленистю перед цим широким і незрозумілим світом: 

«З яєчка вийде світ. 

Курчатко волохате, 

Жовтаве, наче жаль, 

Як кинеться шукати, 

А сестри де, а мати, 

А просто, а печаль.» [27] 

Проте «жовтаве курчатко» не скоряється пасивно долі. Ліричний 

герой (як у даному випадку повністю співпадає з самим поєтом) робить свій 

вибір – поет не зрадив своїм принципам та ідеалам. Для нього 

найголовнішим була священня любов до України, рідного українського 

народу, за волю та майбутнє, за які так пристрасно і самвіданно боровся. 

В конфлікті між Стусом і системою постає вибір: підкоритися впливу 

обставин і втратити внутрішню духовну єдність або протидіяти їм і в такий 

спосіб виявити своє людське єство, своє обличчя. Підтримку у вирішенні 

цього питання В.Стус віднайшов у філософії екзистенціалізму. “Мій шлях — 

моя радість”, — так формулюється в одному з листів життєвий вибір поета, 

підтверджений стоїчним випробуванням. Як людина, незалежна від 

зовнішніх чинників, він суттєву перевагу віддає свободі внутрішній, свідомо 

обираючи життя за колючим дротом. Перебування в неволі допомагає 

В.Стусові якнайповніше виявити свої людські можливості, протидіючи 
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внутрішній несвободі особистості та її духовному уярмленню. 

В межових умовах, суб’єкт лірики самовизначається за умовно 

окресленою схемою самопізнання — самоутвердження — самоспалення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У першому розділі зроблено спробу аналізу українського 

екзистенціалізму, як похідного від екзистенціалізму європейського, 

розглянуто передумови, що сприяли появі екзистенціалізму на українському 

ґрунті, та його посутні риси, названо та схарактеризовано основні категорії 

екзистенціальної філософії. 

Другий розділ присвячено вивченню ввливу екзистенціалізму на 

українську літратуру 60-х років ХХ сторіччя. Розглянуто основну темаику і 

проблематику, екзистенціальні мотиви та категорії, що відобразилися у 

творчості письменників-шістдесятників. 

Відчуття «нової епохи» тісно пов’язане з минулим, вводиться 

ретроспективний час. Теперішній час для письменників-шістдесятників 

сприймається як шанс на майбутнє. Межові ситуації, в яких перебували 

письменники-шістдесятники сформували відповідне світовідчуття і знайшли 

своє відображення в художніх творах. 

Шістдесятництво – потужне резонансне явище, що відлунює як у 

самому його середовищі й творчості подальших років, так і в творчості 

наступних літературних поколінь й пострадянському дискурсі національної 

літератури. 

Питання екзистенціальних мотивів у творчості шістдесятників все 

залишається не до кінця осмислене в сучасному літераурознавчму і 

кульурологічному контексті, не зважаючи на великий обєм праць 

літературатурознавців із цієї теми. 

Письменники-шістдесятники брали активну участь в громадському 

житті країни, вступали до гуртків та організацій, що відкрито боролися за 

визнання громадянських прав та національних свобод свого народу. 

Шістдесятництво було кардинальним поворотом до нового бачення світу і 

людини в ньому. 
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Основною рисою нової суспільної та естетичної ментальності, яку 

виробили шістдесятники, був інтелектуалізм як форма духовного буття. 

Інтелектуальний бунт 60-х років зумовив радикальний злам у стосунках між 

українським суспільством та режимом, між людиною і владою. Бунт 

шістдесятників – це перший у Радянському Союзі свідомий бунт людини 

проти тоталітаризму в післясталінські часи. У цей період постає нова 

історична і нова естетична свідомість української літератури.  

Для літературного процесу 60-х років ХХ ст. характерні: тенденція до 

лібералізму, що проявлявся у протистоянні, опозиції, незалежності, опорі 

публіцистів, запереченні, боротьбі, внутрішній свободі. Це свобода особи і 

народу, совісті, переконань, способу життя. Гуманістичне спрямування 

літератури цього періоду полягало у тому, що герой твору сприймався поза 

колективом, як одиниця Всесвіту; характерним був моралізм - наділення 

людини духовним світом, звернення до етичних проблем; оборона 

національних святинь, національної гідності, у виявлення гордості за свій 

народ; естетична незалежність: відстоювання свободи, незалежності 

творчості, митця. Індивідуалізація: посилення особистісного начала, адже в 

умовах тоталітаризму певних успіхів митець міг досягнути тільки за умов 

сповідування власних художніх принципів. Усі названі тенденції рідко 

зустрічаються у “чистому” вигляді, вони взаємопов’язані. Більшість з 

тенденцій, що взяли на озброєння шістдесятники, знайшли своє 

відображення у подальшому розвиткові літератури. 

Екзистенціальні риси характерні шістдесятникам:  

 гуманістичний пафос і посилення особистісного начала, культ 

незалежної особистості, яка вилучена з будь-яких систем 

інтегрування (релігійних, метафізичних, соціальних, політичних) і 

залишена «на самоті» з життям, звідси – абсурдність, страх перед 

майбутнім, самота, відчуженість, пошук сенсу буття, непотрібність; 

 шукання правди й чесної позиції, моралізм та етичний максималізм 

(культ моральності як абсолютного мірила людських вчинків); 
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 лібералізм (культ свободи в усіх її виявах: свободи особистості, нації, 

свободи духу), протистояння офіційній літературі й усьому апаратові, 

ворожому «іншому» (адже всі вони нав'язують їй свою волю, мораль, 

свої інтереси й ідеали) було передусім морального характеру — 

шістдесятники у своїх творах намагалися говорити про реальні 

проблеми життя, болючі питання, замовчувані у часи сталінізму і які 

хвилювали тогочасне українське суспільство; 

 космізм, усвідомлення «планетарної причетності» людини як 

частинки Всесвіту до космічних процесів; 

 критика інакшістю — заперечення соцреалізму власною творчістю, 

естетична незалежність, відстоювання свободи митця; 

 єдність традицій (національних і світових) та новаторства; 

 індивідуалізація, посилення особистісного начала (найчастіше в 

художніх творах застосовується прийом розповіді від першої особи). 

Шістдесятництво – це було відтворення, відбудова саме елітарного 

шару української культури, історичного мислення, естетичного чуття. 

Немає сумніву: феномен шістдесятництва, цей яскравий спалах 

інтелекту, творчості, національної самосвідомості в тоталітарних умовах, 

його подальший вплив на розвиток української літератури, та й суспільства 

загалом, ще довго буде в центрі уваги дослідників. 
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